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I.  У В О Д 
           

             У ПУ ”Бошко  Буха” Инђија (у даљем тексту установа) васпитно-образовни рад 

се  у радној 2021/2022. години одвијао у десет објеката и шест издвојених одељења у 

просторијама основних школа  на територији  општине Инђија. Од 01.09.2021. године 

почео је да ради новоизграђени објекат, објекат „Лабуд“ у улици Господарска 19 у коме 

је формирано 6 мешовитих васпитних група узраста деце од 3 до 5,5 година  и 4 јаслене 

групе узраста од 1 до 3 године. Скупштина општине Инђија је  на седници одржаноj дана 

24.09.2021.године, донела  Одлуку о Изменама Одлуке о  мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине  Инђија бр. 60-7/2020-I у коју је уписан  нов објекат 

станове "Лабуд" у Инђији. Установа је поднела Покрајинском секретаријату за 

образовање, прописе и националне мањине захтев бр.60-400/2022-01 од 12.08.2022.за 

верификацију, са Елаборатом о испуњености услова за рад и обављање делатности у 

издвојеном одељењу-објекту„Лабуд“ у Инђији.  

            Васпитне групе  целодневног боравка за децу од 1 године до поласка у школу 

смештене су  у десет објеката: 

❖ „ Сунце “ , ул. Душана  Јерковића 17 а - Инђија 

❖ „ Невен “, ул. Омладинска бб - Инђија 

❖ „ Лабуд“, ул. Господарска 19- Инђија 

❖ „ Маслачак “, ул. Трг Данице Јовановић 2 - Бешка 

❖ „ Сунцокрет “, ул. Средња  - Нови   Карловци 

❖ „ Цврчак “, ул. Цара Душана 1 – Крчедин 

❖ „ Пчелица “, ул. Карађорђева 1 – Нови Сланкамен 

❖ „ Бамби “, ул. Жарка Зрењанина 1 – Марадик 

❖ “Ђурђевак”, ул. Вељка Влаховића 1, Чортановци 

❖ “Бубамара”, ул. 1 Новембар 73, Љуково. 

          Рад у радној 2021/2022. се одвијао у 68 васпитних група(1840-оро деце) и од тога:  

❖ 10  група полудневног боравка  - број деце 268-оро   

❖ 58  група  целодневног боравка - број деце 1572-оје 

          Организован је рад целедневног боравка у објекатима и прилагођеним просторима 

при основним школама, као и рад целедневног и полудневног боравка припремног 

предшколског  програма.                                                                                                        

ОБЈЕКАТ 
БР.група 

целодневног 

БР.група 

полудневног 

Укупан број  

група 

Укупан 

број деце 

“СУНЦЕ” 20 - 20 542 

“НЕВЕН” 6 - 6 160 

„ЛАБУД“ 10 - 10 241 

“МАСЛАЧАК” 6 - 6 160 

“СУНЦОКРЕТ” 2 - 2 53 

“ЦВРЧАК” 1 - 1 29 

“ПЧЕЛИЦА” 3 - 3 93 

“БАМБИ” 1 1 2 64 

“ЂУРЂЕВАК” 1 1 2 58 

“БУБАМАРА” - 2 2 36 

ОШ „Петар Кочић“Инђија 2 1 3 93 

ОШ „Јован Поповић“ Инђија 1 1 2 53 

ОШ”Душан Јерковић” Инђија 3 2 5 144 

ОШ „22. Јули“ Крчедин 1 - 1 33 

ОШ "Браћа Груловић"Бешка 1 1 2 51 
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ОШ "Слободан Б.Паја" 

Нови Карловци 
- 1 1 30 

  УКУПНО 58 10 68 1840 

              

             У односу на предходну радну годину у објекту „Сунцокрет“ у Новим Карловцима 

отворена је друга целоднева група, док је припремна полудневна група формирана у  

издвојеном одељењу ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Новим Карловцима. У издвојеном 

одељењу у Јарковцима није формирана група јер није било довољно уписане деце стасале 

за похађање припремног програма. 

             Установа је израдила  Оперативни план организације и остваривања васпитно-

образовног рада са децом у 2021/2022. години прилагодивши га просторним, кадровским 

и техничким могућностима установе уз поштовање превентивних и мера заштите 

здравља деце, родитеља и запослених. Радна 2021/2022. година почела је применом 

модела рада у пуном капицитету, односно пријемом све уписане деце, уз обавезно 

поштовање примене прописаних епидемиолошких мера, и примењивала исти   модел 

рада до краја радне године. 

              Министарство просвете, науке и технолошког развоја је кроз пројекат 

Инклузивно предшколско васпитање и образовање  пружило подршку установи 

у  процесу примене Нових основа предшколског васпитања и образовања. Кроз програм 

подшке реализоване су три обуке за све практичаре у установи, обука за стручне 

сараднике и менторска подршка у периоду од фебруара до јула 2022.године.Обезбеђени 

су стручни приручници  и водичи из серије под називом „Линија лета“ и то по 60 комада 

у штампаној форми: Приручник за документовање, Водич за уређење простора у дечјем 

вртићу, Водич за развијање теме/пројекта,  као и ПДФ верзија приручника, и   Водич за 

стручно усавршавање у предшколској установи кроз хоризонтално учење. Подршка се, 

између осталог, односила и на опремање ниским мобилним намештајем (двостране 

полице и светлећи столови)   и информационо комуникационом опремом коју чине: 

лаптоп рачунар са софтвером, веб камерa и мултифункционални уређај (скенер, 

штампач, копир апарат). Такође је надлежно министарство за реализацију пројекта 

Подршка примени ИКТ-а у предшколским установама кроз коришћење дидактичког 

средства „Пчелица“ (бее бот), определила установи средства у износу од 247.500,00 

динара са ПДВ-ом за набавку 6 бее бот сетова, односно 36 пчелица које су подељене у 

васпитне групе у објекту „Сунце“-језгро промена, као и остала наведена опрема.  

           У вођењу промена у простору и пружању подршке практичарима у језгру промена, 

установа je из средстава буџета општине Инђија извршила набавку средстава за 

истраживање светлости и сенки- светлеће дидактичке панеле и огледала са конвексним 

ефектом у којима деца могу да прате свој одраз, одраз друге деце и одраз покрета, у 

износу од 491.686,00 динара. Затим извршена је набавка 600 мобилних креветића за децу 

у износу од 2.735.280,00 динара са ПДВ-ом који се лако распоређују у оквиру просторних 

целина и не захтевају чување у ормарима. Изведени су  грађевински радови на адаптацији 

две терасе у износу од  583.200,00 динара са ПДВ-ом, како би деца из собе  имала 

безбедан  излаз на терасу и користила тај простор за игру и истраживање. 

            Учествовали смо на конкурсу за пројекат „Заиграни“. Пријављеним  објекатима 

наше установе (Сунце и Невен) додељене су  табле са Андрамољама које су постављене 

у холу. Током године деца су користила таблу у отвореној игри и осмишљала различите 

начине играња ангажујући сопствену машту .   

            У сарадњи са општином Инђија, Центром за социјални рад „Дунав“ и Домом 

здравља „ДР Милорад Мика Павловић“  поднели смо пријаву за стручно-саветодавну 

подршку кроз пројекат „Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика  

и пракси родитељства“ која је прихваћена. Пројекат се реализује у оквиру програма 

„Подстицајно родитељство кроз игру“ који спроводи Влада Р.Србије и УНИЦЕФ,заједно 
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са имплементационим партнерима СКГО и Хармонија-Центар за подршку раном развоју 

и породичним односима уз финансијску подршку Фондације ЛЕГО.  Почетак сарадње на 

другој фази пројекта је озваничен потписивањем Меморандума о сарадњи са општином 

Инђија 13.06.2022. године, док су представници установа на скупу одржаном 14.06.2022. 

године упознати са оквиром пројектних активности које ће трајати две године и првим 

корацима у имплементацији пројекта (обуке и менторски рад). На седници ВОВ 

одржаној 24.06.2022. запослени су упознати са учешћем установе у пројекту, предложена 

је особа која ће преузети улогу координатора учења-психолог,Неда А.Ђилас и  учесници 

обука – васпитачи из објекта Лабуд и Невен. Обукa практичара за спровођење програма 

ће почети да се реализујe у септембру 2022. године и трајаће до марта 2023. године.  

           Већи број васпитача у односу на претходну радну годину узело је учешће у Е-

Twinning пројектима. Реализовано је 7 пројеката, док су изузетан ниво учешћа остварили  

пројекти  „Културни калеидоскоп“ и „Виртуални вртић 2“, те је установа награђена 

јавним признањем- ознаком квалитета. 

           Након детаљног промишљања о условима за реализацију Еразмус К1  пројекта“Ка 

отворености и инклузивности вртића кроз међусобну сарадњу“ Тим за међународне 

пројекте је донео одлуку да се одустане од реализације истог. Разлози за раскид 

уговора  се искључиво односе на немогућност спровођења планираних активности услед 

пандемије корона вируса и услова за улазак и боравак држављана Србије на територији 

Италије и Португалије. Установа је према инструкцијама Фондације Темпус одрадила 

све потребне кораке за раскид уговора и повраћај средстава.          

            Остварена је сарадња са Сремском ТВ у оквиру снимања емисије „Мисли 

Смисли“. Снимање ове кратке ТВ форме је реализовано токо радне године у објекту 

„Лабуд“, „Сунце“ и „Невен“ у Инђији. Учесници емисије су деца и васпитачи. Деца су 

одговарала на питања како би изнела своје виђење и тумачење појаве,симбола и речи које 

одрасли користе. Емисије су се емитовале свакодневно на програму Сремске телевизије 

и Делта телевизије Нови Сад. 

           Родитељима је пружена могућност да електронским путем упишу дете у установу 

у радну 2022/2023. годину преко портала е-Управe у периоду од 01.04.2022. до 

30.04.2022. године. Поднето је  526 захтева  и 355 захтева из обнове уписа.  

            Радови на I фази доградњи објекта „Невен“ у Инђији који обухватају проширење 

за две просторије за децу од 50 м2, нису одрађени у потпуности због неусклађености 

пројектне документације са прописима из противпожарне заштите и санитарних услова 

везаних за тоалете које користе деца, па се у следећој радној години, након усклађивања 

прописа планира извођење преосталих грађевинских радова. Такође је у плану 

реализација II фазе пројекта која обухвата проширење за још две просторије за децу од 

50 м2 , како би се уписала сва деца која се налазе на листи чекања у Инђији после 

спроведеног конкурса за упис деце у радну 2022/23. годину. Потреба за проширењем 

капацитета за целодневни облик рада предшколске установе је највише изражена у месту 

Инђија али и у Бешки и Новом Сланкамену.   

          Двориштe објекта „Лабуд“  опремљено је новим справама за игру које чине: 

мултифункционални комлекс са тобоганом, љуљашка, њихалице, клацкалица и вртешка. 

Опрема је усклађене са Правилником о безбедности дечјих игралишта а вредност 

спроведене набавке је 2.336.214,00 динара са ПДВ-ом.  

           И у овој радној години боравак деце са сметњама у развоју,са инвалидитетом,без 

родитељског старања и корисника новчане помоћи,  финансирао се из средстава буџета 

Р.Србије, а боравак деце трећег и сваког наредног реда рођења, из средстава буџета 

општине Инђија. У складу са одредбама члана 1. Правилника о мерилима за утврђивање 

цена услуга у дечјим установама („Сл. Гласник Р.С.“, БР.87/2021.) установа је утврдила 

Предлог економске цене за целодневни и полудневни боравак деце у установи бр. 02-40-
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259/11 од 01.11.2021. године, на који је оснивач, председник општине дао сагласност. 

Месечна економска цена целодневног боравка по детету од 01.01.2022.године  износи 

23.254,85 динара, оснивач обезбеђује средства у износу од 82,80% (19.254,85 динара) , 

док појединачно учешће родитеља износи 17,20%, (4.000,00 динара). Родитељима је 

пружена могућност да електронским путем (е mail) добијају рачуне за боравак деце у 

установи. 

            Васпитн-образовно особље је укључено у доделу Светосавске повеље коју 

додељује општина Инђија. Oве године медецинска сестра-васпитач, Гордана Јовић из 

Инђије, је добила награду за изузетан допринос у васпитању и образовању деце и 

омладине. 

 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА  

 ПРЕМА ПРОФИЛИМА СТРУЧНОСТИ У 2021./2022. ГОДИНИ 

Р.б

. 

Профил стручности Број  

радника 

према 

потребама 

Установе 

Број радника по 

Правилнику  о 

мерилима за 

утврђивање 

економске цевне у 

ПУ 

Број радника 

према извору 

финансирања- 

Буџет општине 

Инђија 

 

1. 

 

Послови руковођења 

(директор,помоћник 

директора, главни васпитач 

без васпитне групе) 

4 2,663 4 

2. 
Стручни сарадник 

(педагог, психолог) 
3 2,840 3 

3 Логопед 1 / 1 

4. Библиотекар  1 / 1 

5. 
Сарадник за здравствену  

заштиту и безбедност  
1 1,239 1 

7. Социјални радник / 0,664 / 

8. Васпитачи 103 100,00 103 

9. 
Медецинска 

сестра-васпитач 
26 26,000 26 

10. 

Медецинска  сестра за 

превентивну здравствену 

заштиту 

5 5,445 5 

11. 
Административно правни и 

финансиски послови 
6 6,200 6 

12.  Сарадник за исхрану   1 1,258 1 

13. Припремање хране 7 7,500 7 

14. Сервирање хране 16 12,007 16 

15. 
Одржавање хигијене, и 

вешерка  
22 31,000 22 
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На основу Правилника за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама (Сл.гласник РС бр. 146/2014, ) утврђен је укупан 

број запослених  у радној 2021/2022. години који је приказан у табели и износи 202,516. 

Средства за финансирање запослених обезбеђена су из буџета општине Инђија и из 

буџета Републике Србије за запослене који су ангажовани у припремном предшколском 

програму у трајању од четири часа дневно. Број запослених се због великог броја 

боловања до 60 дана и преко 60 дана кретао до 203. 

       На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код 

корисника јавних средстава од 26.05.2020., установа је 07.10.2021. године   расписала 

конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 27  лица и то: 1 извршилац за 

послове домара, 4 за спремачицу, 1 за финансијско-рачуноводствене послове, 21 

извршиоца  за полове васпитача и  6 лица на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутних запослених. Након спровођења конкурсне процедуре донето је Решење о 

избору кандидата 21.12.2021. а 14.01. 2022. године  извршен је  пријем у радни однос 

наведених лица. Тренутно  у установи је запослено 151 лица на неодређено време.  

 

                     

II ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СА 

ДЕЦОМ   
 

2.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНИХ ПРОГРАМА РАДА  
2.1.1. Објекат „Сунце“, Инђија 

 У објекту „Сунце“, који броји 20 васпитних група, у првом полугодишту 

пројектно планирање је реализовано у 17 васпитних група. У већини васпитних група 

реализован је само по један пројекат у току 1. полугодишта. Пројекти су трајали од месец 

дана, до 3 месеца у појединим групама. Поред „класичних“ пројеката, у 4 васпитне групе  

су реализовани и E-twinning пројекти. У другом полугодишту пројекти су реализовани у 

свим васпитним групама. У већини васпитних група деце узраста од 3 до 5,5 година 

реализована су по 2 пројекта која су трајала од једног до два месеца. У две групе су 

реализована 3 пројекта, а у једној 4. Теме пројеката су биле разноврсне, оригиналне и 

различите у свакој групи.  

 У складу са развијањем теме/пројекта мењао се и простор у свакој радној соби. 

Васпитачи који су већ почетком године формирали просторне целине у радној соби 

према концепцији „Година узлета“ наставили су да обогаћују просторне целине 

уношењем нових материјала и средстава, играчака, реалних предмета, неструктурираног 

и амбалажног материјала... Уносили су провокације у циљу подстицања и проширивања 

истраживања у пројекту. Одређене радне собе су након почетка менторске подршке 

добиле поптпуно нови изглед и у њима су по први пут формиране просторне целине. 

Најчешће су просторне целине за симболичку игру биле трансформисане у складу са 

темама пројеката, али су повремено настајале и нове просторне целине у радној соби или  

16. 

Технички послови: 

домар,економ, возач, 

портир-чувар 

7 6,200 7 

 Укупно 203 202,516 203 
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ходнику (нпр. истраживачка просторна целина у старијим васпитним групама). Поред 

простора радне собе, све васпитне групе су за игру, истраживање и учење користиле и 

друге просторе у објекту и дворишту (како заједничке просторе, тако и радне собе других 

васпитних група у којима су плански боравили), а поједине групе су и градиле и мењале 

заједничке просторе кроз пројектне активности (нпр. двориште у пројекту „Како помоћи 

птицама да презиме?“, повремене просторне целине ,,Пијаца“, „Фото -радња“, „Мало 

позориште“ у ходнику испред радне собе). Као пример добре праксе издваја се и 

другачија употреба отвореног простора у дворишту које поред места за отворену дечију 

игру и физичке активности постаје место учења и истраживања у пројекту (нпр. кроз 

пројекте „Камповање“, „Како се мења време“, „Где постоји ватра“, „Мравоград“, „Како 

расте биљка“...). Неке од просторних целина у заједничким просторима које су биле 

значајне за реализацију пројеката су у холу просторна целина за симболичку игру  „мини 

маркет“ и интерактивна табла и на спрату „дискотека“ и „пећина“. Убудуће треба још 

интензивније користити заједничке просторне целине, обагоћивати их, мењати и 

прилагођавати потребама деце, питањима и темама којима се у пројектима баве.  

 

Сарадња са породицом и локалном заједницом  

  

 У јасленим групама родитељи су учествовали у процесу адаптације кроз 

заједнички боравак са децом у васпитној групи и учешће у активностима са децом и 

васпитачима у току прве недеље адаптације. Учествовали су у активностима са децом у 

току Дечје недеље (прављење јесењих слика од природног материјала), у хуманитарним 

акцијама, у опремању и уређењу средине за учење. Родитељи су на различите начине 

учествовали у реализацији пројеката са децом. Ниво учешћа родитеља 

родитеља/старатеља у планирању и реализовању пројектних активности у васпитним 

групама је различит и креће се од нивоа информисаности о пројектним активностима 

путем Вибер групе, доношења потребног материјала, до заједничког учешћа у планирању 

(иницирање појединих активности) и реализовању активности (гостовање у групи, 

учешће у заједничким активностима са децом у вртићу или код куће...). 

 У објекту „Сунце“ је пред почетак нове радне године одржан општи родитељски 

састанак за све родитеље новоуписане деце на коме су учествовали васпитачи свих 

васпитних група, директор и помоћник директора, руководилац објекта, стручни 

сарадници и сарадници. Родитељи су упознати са организационом структуром 

предшколске установе, правилима понашања за запослене и родитеље, режимом рада 

објекта и ритмом дневних активности, са планом адаптације деце и препорукама за 

лакшу адаптацију деце, са начином исхране и мерама превентивне здравствене заштите 

и имали су прилику да се упознају са васпитачима своје деце и информишу се о 

специфичностима сваке васпитне групе. У свим васпитним групама у септембру су 

одржани групни родитељски састанци са циљем упознавања родитеља са Правилником 

о протоколу поступања у установи у одговру на насиље, занемаривање и злостављање, 

планом васпитно-образовног рада васпитне групе, планом и током адаптације, основама 

програма ПВО „Године узлета“, планом сарадње са породицом и значајем партнерства 

са породицом, избором представника за Савет родитеља и слично. У новембру је 

поводом обележавања Светског дана детета одржана трибина за родитеље са темом 

,,Подстицање самосталности и самопоштовања код деце“ на коју су припремили 

васпитачи у сарадњи са стручним сарадником-психологом и приказали родитељима 

начине подстицања самосталности и самопоштовања кроз животно-практичне 

активности у вртићу (рутине и ритуале) и планиране ситуације учења. Неколико 

васпитних група у објекту Сунце је у другом полугодишту одржало групне родитељске 

састанке на тему значаја простора у новим основама програма и планова за уређење 
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дворишта вртића, или о пројектном приступу и подршци добробити детета кроз односе 

и делање. На нивоу објекта, 16.05. је обележен Светски дан породице кроз дружење деце, 

родитеља и васпитача у објекту и дворишту вртића.  

 У циљу проширивања истраживања у пројекту и добијању одговора на различита 

дечија питања, деца и васпитачи су посетили различита места у локалној заједници и 

остварили сарадњу са „експертима“ који су гостовали у васпитној групи, или су их деца 

и васпитачи посетили на радном месту.  

 

Подршка вршњачком учењу и сарадњи 

 

 У току првог полугодишта ове радне године, скоро све васпитне групе из објекта 

„Сунце“ су оствариле интензивну сарадњу са бар још једном партнерском групом у 

објекту, а најчешће са више различитих група кроз различите планиране активности, 

заједничко слављење пројеката, редовне посете парова васпитних група – заједничка 

игра и учешће у животно практичним активностима, подршка јасленцима од старијих 

вршњака у боравку на отвореном, опремању средине за учење и тако даље. Скоро све 

старије и мешовите групе у објекту које у саставу имају децу која прелазе наредне године 

у припремни предшколски програм су током јуна месеца организовале активности у 

циљу подршке транзицији деце кроз посете основним школама и дружење са децом и 

васпитачима из ППП, а за децу из јаслених група која прелазе у млађе и мешовите 

васпитне групе организовано је дружење и упознавање са старијим вршњацима, 

васпитачима и простором у коме ће боравити од наредне радне године.  

 
                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Средња 

јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

„Међународн

и дан јежева“ 

– E twinning 

пројекат 

 

 

 

 

 

 

формирање просторне 

целине у боравку за 

потребе пројекта; 

хол, интерактивна 

табла, ходници, 

суседне собе  

„Бојимо“  10.03.-

20.06.2022 

уношење разнобојних 

предмета; богаћење 

просторне целине за 

визуелне уметности 

уношењем различитих 

средстава и 

материјала  

хол испред улаза, 

двориште  

Средња 

јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

„Међународн

и дан јежева“ 

– (Etwining 

пројекат), 

„Новогодиш

ња чаролија“ 

 

 

 

 

 

 

формирање просторне 

целине у боравку за 

потребе пројекта 

хол, интерактивна 

табла, ходници, 

суседне собе 

„Бојимо“ 10.03.-

20.06.2022 

богаћење просторне 

целине за визуелне 

уметности уношењем 

различитих средстава 

и материјала 

хол испред улаза, 

двориште 
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Старија 

јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

/ 

 

 

 

/ формирање 

„саобраћајног центра“ 

испред боравка 

ходници, тераса, 

двориште, 

суседне собе  

„Крокодил“ мај – јун  формирање центра 

пројекта у делу радне 

собе 

ходник, двориште  

Старија 

јаслена 2 

С. Бјелац 

М. Јанковић 

Теме: јесење 

активности, 

обележавање 

важних 

датума 

током 1. 

полугодишта  

 

 

у складу са темом (?) 

 

 

 

хол, двориште, 

суседне радне 

собе 

„Столице“ 07.02.-

20.03.2022 

уношење материјала у 

складу са темом  

двориште, 

фискултурна сала  

Старија 

јаслена 3 

В. Мишић 

С. 

Слијепчевић 

„Учимо и 

растемо 

заједно“ 

„Новогодиш

њи украси“ 

18.10-03.12.2021 

 

05.12.2021. – 

још траје  

формирана просторна 

целина за осамљивање 

у радној соби 

хол, радна соба 

старије групе, 

„дискотека“ 

„Паук“ 

„Пронађи 

ме“ 

„Садимо“ 

фебруар-март 

април 

мај-јун  

уношење материјала 

који су везани за тему 

која интересује децу 

пећина на спрату, 

хол 

објекта,фискулту

рна сала,соба 

старије групе 

Муње, двориште 

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Ј. Јовановић 

„Књига“ 18.10.2021. – 

24.12.2021. 

уређење и опремање 

литерарне просторне 

целине у боравку  

библиотека 

вртића, хол, радне 

собе других 

васпитних група, 

ходници, 

двориште вртића 

„Позориште“ 

„Како 

бубамара 

лети“  

 обогаћивање 

просторних целина – 

за визуелне 

уметности, за 

симболичку игру, за 

истраживање и 

конструисање 

радне собе других 

васп. група, хол, 

библиотека, 

атријум, 

двориште 
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Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

„Шта се у 

вртићу 

ради?” 

„Соба 

чаробњака“ 

„Како се 

пакује 

поклон?“ 

 

И-твининг 

пројекти: 

„I can do it by 

myself“ 

„Међународн

и дан 

јежева“, „I 

can do it by 

myself“, 

„Свака звезда 

у 

Андерсеново

м свету лети 

ка неком 

детету“ 

20.09.2021. – 

27.10.2021. 

28.10.2021. – 

08.12.2021. 

09.12.2021. –  

24.12.2021.  

 

 

 

септембар – 

децембар 2021.  

 

28.10.2021.-

10.11.2021. 

 

 

 

децембар 2021. 

– април 2022.  

грађење просторних 

целина у сарадњи са 

породицом, пратећи 

иницијативу деце, 

„радионица за 

паковање поклона“, 

ресторан „Код 

чаробњака“, цртежи, 

инсталације, 

фотографије настале 

током рада на 

пројектима... 

хол, боравци 

других група, 

библиотека  

 

„Како се 

мења време“ 

„Мравоград“ 

17.02.2022.-

05.04.2022. 

09.05.2022.-

16.06.2022. 

 

Континуирано 

уношење нових 

материјала, у циљу 

провокације, игре и 

истраживања дате 

теме. 

тераса, двориште 

вртића, хол, 

ходници, 

библиотека, сала, 

остали боравци 

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

„Саобраћај“ 11.10.2021. – 

17.12.2021.  

Формирање 

просторне целине 

„саобраћај“  

хол вртића, 

фискултурна сала 

,, Дворац''   

 

,,Наши кућни 

љубимци'' 

10.02.2022. - 

01.04.2022. 

26.04.2022. –  

28.06.2022.  

 

формирање 

просторних целина - 

за визуелну уметност, 

за симболичку игту, 

за конструисање, 

сензорне целине 

/ 

Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

„Пас и брига 

о њему“ 

11.10.2021. – 

23.12.2021.  

ветеринарска станица, 

продавница за кућне 

љубимце 

двориште, 

фискултурна 

сала, хол вртића, 

библиотека 

вртића 

„Лопта“ 

 

„Тролејбус, 

шта је то ?“ 

14.02.2022. – 

15.04.2022. 

16.05.2022. – 

10.06.2022. 

Просторна целина за 

игре лоптом, 

прилагођене простору 

радне собе; део за 

инсталације настале у 

току пројекта;  ПЦ за 

конструисање 

додајемо материјале 

за прављење 

железничке станице, 

двориште вртића 
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шина… На поду 

правимо игрицу 

облика пруге 

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

„Како се 

прави 

чоколада“ 

 

25.10.2021. – 

24.12.2021.  

проширивање 

просторне целине за 

симболичку игру, 

допуна материјала у 

другим целинама  

хол вртића – 

„мини маркет“ 

„Где све 

постоји 

ватра?“  

„Тајне китова 

и ајкула“  

14.02.2022.-

09.05.2022. 

16.05.2022.- 

24.06.2022.  

оформили смо 

просторну целину за 

истраживање, 

пећину,огњиште, 

вулкан, акваријум, 

опремање литерарне 

просторне целине 

двориште – 

истраживање у 

пројекту „Ватра“  

Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

„Омиљена 

играчка“ 

 

23.09.2021. – 

23.12.2021. 

 

проширивање 

просторне целине за 

симболичку игру  

хол, фискултурна 

сала, двориште 

вртића  

„Некада 

давно“  

 

„Каква је то 

бука“ 

10.02.2022.-

11.04.2022. 

03.05.2022. - 

10.06.2022. 

мењање просторних 

целина према 

потребама актуелне 

теме/ пројекта и у 

складу са 

интересовањима деце  

(пример: просторна 

целина за симболичку 

игру је постала 

дворац), уношење 

материјала у складу са 

темом пројекта 

радна соба друге 

васпитне групе, 

ходник, хол, сала, 

атријум, тераса, 

двориште 

Мешовита 7 

И. К. 

Мишковић 

Б. Костић 

„ Наша соба 

по мери 

детета“ 

„Зашто се 

баш јелка 

украшава за 

нову годину“ 

 

И-твининг 

пројекти: 

„I can do it by 

myself“, 

„Свака звезда 

у 

Андерсеново

м свету лети 

ка неком 

детету“ 

01.10.2021. –  

29.11.2021. 

06.12.2021. – 

24.12.2021.  

изглед собе је 

комплетно промењен 

хол 

вртића,библиотек

а, зборница, 

васпитне собе, 

фискултурна 

сала, објекат 

„Лабуд“ 

„О коњима“ 

 

 

„На 

камповању“ 

14.02.2022. - 

15.04.2022. 

09.05.2022. -  

21.06.2022. 

Од дечије амбуланте 

направљена је 

ветеринарска станица 

за симболичку игру, 

направили смо и кућу 

хол – 

интерактивна 

табла и просторна 

целина за 

визуелне 
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тј. шталу за коње, 

унели смо графоскоп 

деца су истраживала и 

путем светлости ... 

Направили смо Камп 

„Звончићи“ као и  

„Цветну шуму“ у 

дворишту 

 

уметности; 

свакодневна игра 

и истраживање у 

дворишту вртића 

током пројекта 

„На камповању“ 

Мешовита 8 

А. Кљајић 

А. Андреата 

Ж. Џаковић  

„Како се 

прослављају 

рођендани“ 

 

25.10.2021. – 

08.12.2021.  

уношење материјала у 

просторну целину за 

симболичку игру  

простор испред 

радне собе 

(ходник), хол, 

фискултурна 

сала, други 

боравци 

,,Играјмо се“ 

 

,,Од пијаце 

до стола“ 

,,Насмеши се, 

птичица“  

,,Где вук 

живи?“ 

21.02.2022. - 

21.03.2022. 

22.03.2022.- 

13.05.2022. 

16.05.2022. - 

03.06.2022. 

06.06.2022.  – 

30.06.2022.  

мобајли за излагање 

радова, покретни 

панои од картона, 

уношење материјала у 

просторне целине у 

складу са темом 

пројекта... 

простор испред 

боравка на 

(привремена 

просторна целина 

,,Пијаца“, „Фото -

радња“, „Мало 

позориште“, хол, 

двориште, други 

боравци, 

библиотека 

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

„У нашој 

кухињици“ 

15.11.2021.-

16.12.2021. 

уношење реалних 

предмета који су 

саставни део сваке 

кухиње      (столњак, 

есцајг, посуђе, мали 

кућни апарати...) 

централна кухиња 

у вртићу,кухиња 

у холу, кухињце у 

другим  

васпитним 

групама 

„Моја 

играчка“   

 

„Мачка“   

 

„Сладолед“   

17.02.2022. -

01.04.2022. 

04.04.2022. - 

01.06.2022. 

13.06.2022. – 

24.06.2022.   

обогаћивање 

просторне целине за 

симболичку игру 

играчкама од 

рециклажног 

материјала (пројекат 

„Моја играчка“),  

пл.посудама, 

реквизитима за игру 

улога и играчкама 

маце и кућице, 

опремиле 

ветеринарску 

амбуланту (пројекат 

„Мачка“), допуниле 

просторну целину за 

визуелне уметности 

новим ликовним 

материјалима, 

средствима и 

хол, други 

боравци, 

двориште, 

кухиња вртића  
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подлогама, направиле 

пано за конструисање 

и осликавање 

амбалажног 

материјала, направиле 

смо самостојећи 

покретни пано за 

дечије продукте, 

сензорну просторну 

целину смо допуниле 

звучним и тактилним 

средствима за игру, 

допуниле просторну 

целину са природним 

материјалима, штанд 

за сладолед... 

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

М. Куч 

„Животиње у 

шуми“ 

25.10.2021. – 

03.12.2021.  

формирање 

истраживачке 

просторне целине са 

природним 

материјалима, 

уношење сликовница, 

луткица на штапу 

 

,,Ми смо 

спортисти“ 

,,Наша соба“  

 

 ,,Перо“  

21.02.2022.-

25.03.2022. 

18.04.2022.- 

23.05.2022. 

30.05.2022.- 

формирање 

просторних целина у 

радној соби и пред-

простору, 

обогаћивање целине 

природним 

материјалима, качење 

мреже као подстицај и 

провокација 

друге радне 

собе,сала, 

двориште вртића, 

библиотека, хол 

вртића 

Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

„Где нестаје 

лист“ 

 формирање нове 

истраживачке 

просторне целине  

атријум и 

двориште вртића  

„Када 

порастем 

бићу човек.“  

„Пчеле“  

14.02.2022.-

29.04.2022. 

04.05.2022.-

17.06.2022. 

обогаћивање 

литерарне просторне 

целине (књига 

васпитне групе, 

чланске картице, 

обележивачи за 

књиге...), просторне 

целине за симболичку 

игру („наша 

кухињица“, „мала 

радионица“, 

аутомобил), уношење 

фотографија и 

материјала у вези са 

темом пројекта 

(кошница,алат и одело 

пчелара...), уношење 

амбалажног 

материјала 

фискултурна 

сала, двориште  
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Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

,,Како 

помоћи 

птицама да 

презиме?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2021. – 

22.12.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дрво од природних 

материјала (грана, 

шишарки, перија), 

птице од различитих 

материјала, завеса од 

перја, гранчица и 

шишарки, гнезда и 

склоништа за птице, 

допуна литерарне 

просторне целине 

 

двориште 

(постављање 

кућица и 

хранилица за 

птице, 

посматрање 

птица), 

фискултурна сала  

 

 

„Када 

порастем 

бићу човек.“  

„Како расте 

биљка?“  

14.02.2022.-

29.04.2022. 

04.05.2022.-

17.06.2022. 

обогаћивање 

литерарне просторне 

целине (књига 

васпитне групе, 

чланске картице, 

обележивачи за 

књиге...), просторне 

целине за симболичку 

игру („наша 

кухињица“, „мала 

радионица“, салон за 

масажу и козметички 

салон), уношење 

реалних предмета, 

гардеробе, биљке и 

фотографије биљака, 

формирање 

истраживачке 

просторне целине, 

књиге, лупе, семена... 

фискултурна 

сала, хол, 

ходници, 

двориште  

Старија 3 

Љ. 

Радовановић 

А. Сурла 

„Учимо и 

растемо 

заједно“- 

подршка 

вршњачком 

учењу 

18.10.2021. - 

03.12.2021. 

оплемењивање 

просторне целине за 

осамљивање – 

прилагођавање 

потребама „беба“ 

заједничке 

просторне целине 

у ходницима 

(пећина, 

дискотека), 

заједнички 

простори и радна 

соба јаслене 

групе 

„Свемир је 

црн, зар не?“  

„Светлост и 

сенка“  

март-мај 2022. 

 

мај-јун 2021 

формирање нове 

просторне целине у 

складу са темом 

пројекта  

радне собе других 

група, холови, 

ходници, 

двориште   

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

„Какво ће 

време бити 

сутра“ 

 

18.02.2022. -  

уношење књига, 

енциклопедија, 

дигиталних уређаја, 

материјала за 

експерименте 

/ 

„Мали 

креатори“ 

 

14.3.2022 – 

15.4.2022     

16.5.2022 – 

17.6.2022 

обогаћивање  

постојећих 

просторних целина и 

формирање две нове 

друге радне собе, 

хол, двориште  
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„Вештине из 

давнина“ 

просторне целине у 

оквиру пројеката; 

прављење инсталација 

. 

 

Мешовита 

поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

„Које 

животиње 

преспавају 

зимски сан“ 

22.11.2021. – 

још траје  

опремање и богаћење 

просторних целина у 

складу са темом 

пројекта  

двориште, 

ходници, 

библиотека 

вртића 

 "Фарма" 

 

"Зашто нам 

расту зуби?" 

10.02.-

29.04.2022. 

30.05.2022. – 

24.06.2022.  

формирање нових 

просторних целина, 

уношење материјала у 

складу са темом 

пројекта 

фискултурна 

сала, двориште  

 

 
УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Средња јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

Учешће у адаптацији – боравак са децом у вртићу, учешће у опремању 

средине, учешће у активностима са децом (јесење слике од природних 

материјала), учешће у хуманитарним акцијама;  

Позивно писмо – информације о отварању пројекта; размена информација о 

реализованим активностима путем вибер групе; учешће родитеља у 

опремању- набавци потребног материјала; боравак у групи и учешће у 

активностима са децом и васпитачима  

Средња јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

Учешће у адаптацији – боравак са децом у вртићу, учешће у опремању 

средине, учешће у активностима са децом (јесење слике од природних 

материјала), учешће у хуманитарним акцијама 

Позивно писмо – информације о отварању пројекта; размена информација о 

реализованим активностима путем вибер групе; учешће родитеља у 

опремању- набавци потребног материјала; боравак у групи и учешће у 

активностима са децом и васпитачима 

Старија јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

Родитељи су правили саобраћајне знакове, доносили аутомобиле, правили 

аутиће са магнетом за магнетну таблу у ходнику, доносили материјал за 

прављење гараже; учешће у активностима са децом (јесење слике од 

природних материјала), учешће у хуманитарним акцијама; учешће родитеља 

у адаптацији  

Доношење потребног материјала за реализацију активности у пројекту  

Старија јаслена 2 

С. Бјелац 

М. Јанковић 

Учешће у адаптацији – боравак са децом у вртићу, учешће у опремању 

средине, учешће у активностима са децом (јесење слике од природних 

материјала), учешће у хуманитарним акцијама  

Доношење материјала за реализацију пројектних активности; комуникација 

путем вибер групе 

Старија јаслена 3 

В. Мишић 

С. Слијепчевић 

Давање предлога и учешће у опремању средине за учење (доношење реалних 

предмета, набавка кухиње) 

Родитељи су били позвани да дају предлоге за активности везане за пројекат, 

учествовали су пројеку као експерти. 

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Учешће родитеља у шетњама, посета радном месту родитеља (књижара), 

родитељ – гост у групи (читање приче), израда меких књига са родитељима 
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Ј. Јовановић Учешће родитеља као експерта у пројекту, као сарадника у опремању 

средине за учење, као учеснике у активностима заједно са децом (израда 

луткица за пројекат „Позориште“) 

Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

Анкетирање родитеља на тему „Шта се у вртићу ради/не ради, а требало би 

да се ради?“, праћење иницијативе родитеља за опремање средине или 

предлога за поједине активности, учешће у избору имена групе, гостовање у 

групи, израђују са децом материјал за опремање просторне целине за 

симболичку игру, подржавају и проширују идеје и предлоге деце, учествују 

у прослави пројекта, истражују са децом (траже одговоре на пројектна 

питања), доносе потребан материјал, учествују у хуманитарној акцији, 

осликавају са децом блокове од стиропора (испред радне собе, у време кад 

им то одговара)... 

Позивно писмо – обавештење о отварању пројекта и позив на учешће; 

пружање подршке за укључивање родитеља кроз нуђење различитих идеја и 

предлога за заједничко истраживање са дететом; прихватање предлога и 

иницијатива родитеља; гостовање чланова породице (мајке, старије сестре) у 

групи и учешће у активностима са децом током трајања пројекта; гостовање 

деке дечака и учешће у уређењу дворишта; доношење материјала и давање 

идеја за уређење дворишта. 

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

Комуникација путем вибер групе, доношење материјала (превозна средства, 

књиге о саобраћају) 

путем вибер групе, путем паноа за родитеље,као и процесног паноа, током 

пријема и отпуста деце, кроз свакодневни разговор 

Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

Доношење играчака и материјала за опремање просторне целине за 

симболичку игру, сликовница, књига, бојанки; прављење презентације о 

одређеним расама паса (својим љубимцима); родитељ дечака С.Р. гост у 

групи  

Обавештење о отварању пројекта и позив за учешће, посете радном месту 

родитеља, помоћ у изради играчака, и идеје за исте. Опремање 

новонасталих делова у соби, позивом на дружење, организовањем полигона 

спретности, посета ФК Инђија и радном месту родитеља, садња дрвета у 

дворишту вртића, посета стоматолошкој ординацији и радном месту 

родитеља, садња цвећа са фирмом Комуналац из Инђије 

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

Родитељ гост у групи, прављење различитих посластица од чоколаде, слање 

фотографија и видео записа, рецепата, доношење материјала. 

Родитељи су обавештени на који начин могу да учествују у пројекту 

(потребни материјали, кратки видео снимци и фотографије путем мејла 

групе...); чланови породице-експерти у групи. 

Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

Доношење потребног материјала, разних предмета и фотографија. 

Породице су нам доносиле неопходан материјал за рад, пружали су нам 

подршку приликом реализације пројекта, учествовали су у радионицама, 

били нам гости у групи. 

Мешовита 7 

И. К. Мишковић 

Б. Костић 

Доношење материјала, давање предлога, учешће у игри „Пронађи јелку и 

усликај се поред ње“, учешће са децом у креативној радионици, доношење 

фотографија, гостовање у васпитној групи и учешће у заједничким 

активностима.  

Нуђење могућности родитељима да се прикључе на начин који њима највише 

одговара - доношења потребног материјала и средстава, посета васпитној 

групи у улози „експерта“, одлазак на радно место родитеља, родитељ као 

организатор и водитељ активности (радионице за децу), пратња родитеља 

приликом групних шетњи и посета... Поједине активности су организоване 

на иницијативу родитеља.  

Мешовита 8 

А. Кљајић 

Размена информација путем вибер групе, доношење материјала, гостовање у 

групи, дружење са децом и родитељима. 
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А. Андреата Писмо родитељима са објашњењем о почетку пројекта (пано и вибер група); 
Родитељи су код куће правили одређена средстава за активности (за 

креативне радове, рамови за фотографије, тесто у боји...) слали фотографије 

деце од куће у складу са одговарајућом темом пројекта, доносили материјале 

и играчке, били у улози експерта, предлагали идеје за активности.  

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

Опремање просторне целине за симболичку игру – кухиње, тако што су 

доносили право кухињско посуђе, картонске кухиње, проспекте намештаја, 

фотографије својих кухиња. Тата столар је направио судоперу и фрижидер, а 

неки су предлагали посете локалној заједници. 

Учешће у донешењу потребног материјала и опремању просторних целина, 

учешће у радионици (израда „Еко-играче“), доношење фотографија, израда 

са децом играчака за потребе пројекта, гостовање у групи као „експерт“... 

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

М. Куч 

Доношење материјала (играчака, сликовница), израда са децом кућице за 

јежа и тихе књиге (?)  

Доношење материјала, прављењее ауто пута, доношење и прављење разних 

превозних средстава од рециклажног материјала, доношење материјала како 

би направили просторне целине за симболичку игру, шивење завесе за место 

за осамњивање, прављење са децом књиге о перју и шта се све са перјем 

може, доношење  перја, перјаних јастука,  јакни, слика индијанаца, дамских 

шешира... 

Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

Прикупљање и доношење природних материјала, литературе, учешће у 

радионици са децом. 

Обавештавање родитеља о отварању пројекта путем почетног паноа и вибер 

групе, позив родитељима на учешће; гостовање родитеља у групи – 

представљање занимања; посета радном месту родитеља; слање фотографија, 

видео записа; учешће у набавци игровног материјала; истраживање код куће 

на одређену тему заједно са децом и припрема за представљање сазнања у 

групи. 

Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

Прављење дрвета и птица селица и станарица, израда код куће са децом птица 

од различитих материјала, доношење материјала (бојанке, пано са 

фотографијама), учешће у радионици – израда кућица за птице и хранилица. 

Обавештавање родитеља о отварању пројекта путем почетног паноа и вибер 

групе, позив родитељима на учешће; гостовање родитеља у групи – 

представљање занимања; посета радном месту родитеља; слање фотографија, 

видео записа; учешће у набавци игровног материјала; истраживање код куће 

на одређену тему заједно са децом и припрема за представљање сазнања у 

групи. 

Старија 3 

Љ. Радовановић 

А. Сурла 

Размена информација путем вибер групе и падлета  

Обавештавање родитеља о отварању пројекта путем почетног паноа и вибер 

групе, позив родитељима на учешће; слање линкова са едукативним 

садржајима за децу (одговори на пројектна питања), доношење 

енциклопедија, сликовница и материјала у вези са темом пројекта  

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

? 

Родитељи су у реализацију програма укључени кроз различита дружења у 

виду креативних радионица и прославе пројеката, али и као гости у групи. 

Мешовита 

поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

Комуникација путем вибер групе, доношење материјала (играчке, 

сликовнице, бојанке, часописе...), гостовање родитеља у групи (2 мајке) 

Обавештавање родитеља о отварању пројекта путем почетног паноа и вибер 

групе, позив родитељима на учешће; учешће у организацији и реализацији 

посете деце и васпитача фарми „Кнез“; родитељ као „експерт“ гост у групи  
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РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА 

Средња јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање, 

програм адаптације деце, ритам дана у 

вртићу) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Посебним протоколом и Тимом за заштиту од 

насиља, процедурама за фотографисање, 

избор представника за Савет родитеља...) 

Трибина за родитеље са темом „Развој 

самопоштовања, самопоуздања и 

самосталности код деце“ 

У плану – слављење пројекта 

27.08.2021.  

 

01.09.2021.  

 

 

10.09.2021.  

 

 

 

18.11.2021. 

 

 

последња недеља јуна  

Средња јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање, 

програм адаптације деце, ритам дана у 

вртићу) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Посебним протоколом и Тимом за заштиту од 

насиља, процедурама за фотографисање, 

избор представника за Савет родитеља...) 

Трибина за родитеље са темом „Развој 

самопоштовања, самопоуздања и 

самосталности код деце“ 

У плану – слављење пројекта 

27.08.2021.  

 

01.09.2021.  

 

 

10.09.2021.  

 

 

 

18.11.2021. 

 

 

последња недеља јуна 

Старија јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање, 

програм адаптације деце, ритам дана у 

вртићу) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Посебним протоколом и Тимом за заштиту од 

насиља, процедурама за фотографисање, 

избор представника за Савет родитеља...) 

Трибина за родитеље са темом „Развој 

самопоштовања, самопоуздања и 

самосталности код деце“ 

27.08.2021.  

 

01.09.2021.  

 

 

10.09.2021.  

 

 

 

18.11.2021. 

Старија јаслена 2 

С. Бјелац 

М. Јанковић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање, 

програм адаптације деце, ритам дана у 

вртићу) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Посебним протоколом и Тимом за заштиту од 

насиља, процедурама за фотографисање, 

избор представника за Савет родитеља...) 

Трибина за родитеље са темом „Развој 

самопоштовања, самопоуздања и 

самосталности код деце“ 

27.08.2021.  

 

01.09.2021.  

 

 

10.09.2021.  

 

 

 

18.11.2021.  
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У плану је завршни родитељски састанак последња недеља јуна 

Старија јаслена 3 

В. Мишић 

С. Слијепчевић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање, 

програм адаптације деце, ритам дана у 

вртићу) 

27.08.2021.  

 

01.09.2021. 

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Ј. Јовановић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (сарадња са 

родитељима) 

Групни родитељски (новогодишње радости) 

27.08.2021.  

 

14.09.2021. 

 

15.12.2021.  

Групни родитељски састанак (уређење 

дворишта вртића) 

У плану је 4. родитељски састанак 

06.04.2022. 

 

последња недеља јуна  

Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Правилником о протоколу поступања у 

установи у одговру на насиље, занемаривање 

и злостављање, планом васпитно-образовног 

рада васпитне групе, планом и током 

адаптације, основама програма ПВО „Године 

узлета“, значајем партнерства са породицом, 

избор представника за Савет родитеља) 

Трибина за родитеље са темом „Развој 

самопоштовања, самопоуздања и 

самосталности код деце“ 

27.08.2021. 

 

09.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2021.  

Групни родитељски састанак (Вршњачко 

учење; Простор као подстицај за игру; 

Уређење простора-терасе и дворишта) 

06.04.2022. 

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

Општи родитељски састанак (иницијални) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Протоколом поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање; 

структура дана и правила понашања у вртићу; 

план ВОР-а; комуникација путем вибер 

групе...) 

27.08.2021.  

14.09.2021.  

Групни родитељски („Године узлета“ – начин 

рада, правила фотографисања, уређење 

дворишта вртића) 

Групни родитељски састанак (рад у току 

летњег периода, правдање одсуства деце, 

поштовање правила рада групе) 

14.04.2022. 

 

 

28.06.2022.  

Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

Општи родитељски састанак  

Информативни групни родитељски састанак  

27.08.2021.  

14.09.2021.  

/ / 

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

Групни родитељски састанак  09.09.2021.  

 

/ / 
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Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

Општи родитељски састанак и састанак са 

родитељима новоуписане деце  

Групни родитељски састанак (ниво групе, 

адаптацију, начин функционисања вибер 

групе, протокол за заштиту деце од насиља  

злостављања и занемаривања, договор за дан 

отворених врата и време, и формалности 

везане за хигијенски и потрошни материјал) 

27.08.2021.  

 

10.09.2021. 

 

Групни родитељски састанак , тема „ Уређење 

дворишта“ 

06.04.2022. 

Мешовита 7 

И. К. Мишковић 

Б. Костић 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Посебним протоколом, планом рада и Новим 

основама, план сарадње са родитељима, 

адаптација новоуписане деце) 

Трибина за родитеље „Подстицање 

самосталности и самопоуздања код деце“ 

27.08.2021.  

 

14.09.2021.  

 

 

 

18.11.2021.  

Групни родитељски састанак „ Подршка 

добробити детета у реалном програму кроз 

односе и делање“  

Иницијални родитељски састанак за 

новоуписану децу - „Транзиција деце из 

породице у вртић“ 

13.04.2022. 

 

 

17.06.2022.  

Мешовита 8 

А. Кљајић 

А. Андреата 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање са 

Посебним протоколом, планом рада и Новим 

основама, структура васпитне групе и 

адаптација новоуписане деце) 

Трибина за родитеље „Подстицање 

самосталности и самопоуздања код деце“ 

27.08.2021. 

 

11.09.2021.  

 

 

 

18.11.2021. 

/ / 

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

Општи родитељски састанак 

Групни родитељски састанак (Посебни 

протокол, услови у васпитној групи, план 

сарадње са породицом, Основе програма) 

27.08.2021. 

07.09.2021. 

/ / 

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

М. Куч 

Општи родитељски састанак (иницијални, за 

родитеље новоуписане деце) 

Групни родитељски састанак (упознавање 

родитеља са Посебним протоколом о заштити 

од насиља, злостављања и занемаривања у ВО 

установама, начином рада групе) 

Трибина за родитеље „Подстицање 

самосталности и самопоуздања код деце“ 

27.08.2021. 

 

14.09.2021. 

 

 

 

18.11.2021.  

Групни родитељски састанак (упознавање са 

планом ВОР-а кроз пројектно учење) 

15.04.2022.  

Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

Општи родитељски састанак  

Групни родитељски састанак (план сарадње са 

породицом)  

27.08.2021.  

09.09.2021.  

 

/ / 
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Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

Општи родитељски састанак 

Групни родитељски састанак: 

1. Дневни ритам дана (промене) 

2. Протокол о заштити деце од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

3. Епидемиолошке мере. 

4. План рада васпитача у току године. 

5. Средина за учење. 

6. Сарадња са породицом и локалном 

заједницом. 

Трибина за родитеље  ,,Подстицање 

самосталности и самопоштовања код деце“ 

27.08.2021. 

14.09.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2021.  

/ / 

Старија 3 

Љ. Радовановић 

А. Сурла 

Општи родитељски састанак (иницијални) 

Групни родитељски састанак 

Трибина за родитеље  ,,Подстицање 

самосталности и самопоштовања код деце“ 

 

27.08.2021. 

09.09.2021. 

18.11.2021.  

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

/ / 

/ / 

Мешовита 

поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

Групни родитељски састанак (пројектно 

планирање; Протокол о безбедности; права и 

обавезе родитеља; правила понашања у вибер 

групи...)  

24.11.2021.  

 

 
РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА  

ВАСПИТНА ГРУПА,  

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Средња јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

Радионице са родитељима и децом у току прве 

недеље адаптације: „Доносим са собом“, 

„Прављење звечки“, „Моја породица“ - 

представљање породице уз фотографије, разговор 

о породици, „Отискивање длана“ 

01-10.09.2021. 

 

 

 

 

Дружење поводом Светског дана породице 16.05.2022.  

Средња јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

Радионице са родитељима и децом у току прве 

недеље адаптације: „Доносим са собом“, 

„Прављење звечки“, „Моја породица“ - 

представљање породице уз фотографије, разговор 

о породици, „Отискивање длана“ 

01-10.09.2021. 

 

 

 

 

Дружење поводом Светског дана породице 16.05.2022. 

Старија јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

Радионице са родитељима и децом у току прве 

недеље адаптације: „Доносим са собом“ 

01-10.09.2021. 

Дружење поводом Светског дана породице 16.05.2022. 

Старија јаслена 2 

С. Бјелац 

М. Јанковић 

Радионице са родитељима и децом у току прве 

недеље адаптације: „Доносим са собом“, 

„Прављење звечки“, „Моја породица“ - 

представљање породице уз фотографије, разговор 

о породици, „Отискивање длана“ 

01-10.09.2021.  

 

 

 

 

Дружење поводом Светског дана породице 16.05.2022. 

Старија јаслена 3 

В. Мишић 

/  

 

/ 
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С. Слијепчевић Ускршња радионица са децом и родитељима  

Дружење поводом Светског дана породице 

20.04.2022. 

16.05.2022. 

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Ј. Јовановић 

Дружње са децом и родитељима „Еко игре“ 04.10.2021.  

Израда луткица од чарапа 

Дружење поводом Светског дана породице 

11.05.2022.  

16.05.2022. 

Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

Дружење деце, родитеља и васпитача поводом 

слављења пројекта „Соба чаробњака“ – „Бал за 

чаробњаке“ 

08.12.2021.  

Дружење поводом Светског дана породице 

Прослава пројекта „Мравоград“ – приказ 

истраживања у пројекту и дружење деце, 

родитеља и васпитача 

Изложба радова и фотографија деце која прелазе у 

припремни предшколски програм и дружење са 

породицама  

16.05.2022. 

16.06.2022. 

 

 

23.06.2022.  

 

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

/ 

/ 

/ 

/ 

Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

Дружење родитеља и деце поводом Дечје недеље - 

„Еко игре“ 

Израда кућица и хранилица за птице 

04.10.2021. 

 

21.12.2021.  

Дружење и прослава пројекта „Лопта“ 

Дружење поводом Светског дана породице 

Дружење „Другарство нема крај” 

10.05.2022. 

16.05.2022. 

30.06.2022.  

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

Дружење родитеља и деце – радионица 

„Новогодишњи патуљци“ 

12.2021.  

Дружење поводом Светског дана породице 16.05.2022. 

Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

/ / 

Радна акција васпитачи - деца – породица  

(уређење дворишта) 

Дружење поводом Светског дана породице 

15.04.2022.  

 

16.05.2022.  

Мешовита 7 

И. К. Мишковић 

Б. Костић 

Креативна новогодишња радионица са 

родитељима и децом, уз учешће браће и сестара 

13.12.2021. 

Креативна радионица за децу и родитеље „Коњић 

Грбоњић“ (у оквиру пројекта )  

Прослава пројекта са децом и родитељима  

13.04.2022. 

 

22.06.2022. 

Мешовита 8 

А. Кљајић 

А. Андреата 

Дружење са децом и родитељима 

Еколошка радионица са родитељима и децом - 

,,Еко игре у вртићу`` 

Дружење деце, родитеља и васпитача – 

„Рођенданске игре“ 

27.09.2021.  

04.10.2021. 

 

10.11.2021.  

 

Турнир у друштвеним играма 

Дружење поводом Светског дана породице 

21.03.2022. 

16.05.2022. 

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

Радионица са децом и родитељима- Израда еко 

украса за јелку 

17.12.2021.  

Еко радионица  ИЗРАДА ЕКО ИГРАЧКЕ 

Обележавање Светског дана породице 

29.03.2022. 

16.05.2022. 

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

М. Куч 

Креативна радионица са децом и родитељима – 

„Новогодишња радионица“ 

22.12.2021.  

Дружење поводом Светског дана породице 16.05.2022.  
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Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

Еколошка радионица са родитељима и децом - 

,,Еко игре у вртићу`` 

Креативна радионица – „Израда шешира од 

лишћа“    

04.10.2021. 

 

22.12.2021.  

Дружење поводом Светског дана породице 

Завршни програм 

16.05.2022. 

24.06.2022.  

Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

Еколошка радионица са родитељима и децом - 

,,Еко игре у вртићу“ 

04.10.2021.  

Дружење поводом Светског дана породице 

Завршни програм 

16.05.2022. 

24.06.2022. 

Старија 3 

Љ. Радовановић 

А. Сурла 

Еколошка радионица са родитељима и децом - 

,,Еко игре у вртићу“ 

Креативна радионица „Породично Поларно село“ 

04.10.2021.  

 

14.12.2021.  

Дружење поводом Светског дана породице 

Слављење пројекта  

16.05.2022. 

 

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

Радионица са децом и родитељима на тему 

временских порилика  

 

/ / 

Мешовита поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

/ / 

"Радионице за развој самопостовања : Породични 

споменар" 

22.03.2022.  

 

 
                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Средња јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

1 на иницијативу 

родитеља 

исхрана у вртићу и престанак 

дојења  

7 на иницијативу 

родитеља 

адаптација, прелазак детета у 

други вртић, здравствене 

тешкоће детета 

Средња јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

2 на иницијативу 

родитеља 

појава тикова код детета; 

пресељење  

6 на иницијативу 

родитеља 

адаптација и транзиција 

(прелазак у другу групу или 

вртић) 

Старија јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

/ / / 

/ / /  

Старија јаслена 2 

С. Бјелац 

М. Јанковић 

1 

 

на иницијативу 

родитеља 

ток адаптације  

6 6 на иницијативу 

родитеља, 1 

васпитача 

одвикавање од пелена, дуде, 

флашице; учестало уједање 

Старија јаслена 3 

В. Мишић 

С. Слијепчевић 

3 на иницијативу 

родитеља 

ток адаптације, исхрана  

1 на иницијативу 

родитеља 

здравствено стање и напредак 

детета 

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Ј. Јовановић 

/ / / 

2 на иницијативу 

васпитача 

промене у понашању детета, 

вршњачки конфликти  
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Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

3 на иницијативу 

васпитача  

тешкоће у адаптацији; 

промене у понашању детета; 

постављање граница и 

регулација непримерених 

исказивања емоција детета 

3 2 на иницијативу 

васпитача, 1 на 

иницијативу 

родитеља 

тешкоће одвајања од 

родитеља, напредовање 

детета, регулација емоција и 

понашања 

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

8  7 на иницијативу 

васпитача, 1 на 

иницијативу 

родитеља  

адаптација и понашање деце у 

групи, самосталност деце  

5 4 на иницијативу 

родитеља, 1 на 

иницијативу 

васпитача 

адаптација детета након 

дужег одсуства из групе, 

понашање детета  

Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

/ 

 

/ / 

3 2 на иницијативу 

родитеља, 1 на 

иницијативу 

васпитача 

 

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

1 на иницијативу 

васпитача 

поводом дијагностиковане 

хроничне болести детета 

1 на иницијативу 

васпитача 

поводом тешкоћа детета у 

учешћу програму услед 

сензорних сметњи  

Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

1 на иницијативу 

васпитача 

отежана адаптација  

2 на иницијативу 

васпитача 

адаптација детета, тешкоће са 

слухом  

Мешовита 7 

И. К. Мишковић 

Б. Костић 

3 1 на иницијативу 

васпитача, 2 на 

иницијативу 

родитеља 

(не)поштовање правила 

детета у групи; напредак и 

постигнућа детета;  моје дете 

у вртићу 

3 2 на иницијативу 

васпитача, 1 на 

иницијативу 

родитеља 

подстицање самопоуздања 

детета, ризично понашање 

детета, промена у понашању 

детета након развода брака 

родитеља 

Мешовита 8 

А. Кљајић 

А. Андреата 

4 3 на иницијативу 

васпитача, 1 на 

иницијативу 

родитеља 

адаптација деце и понашање 

током боравка у васпитној 

групи  

1 на иницијативу 

васпитача 

говорни статус и 

комуникација као и 

укључеост у активности у 

вртићу 

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

4 3 на иницијативу 

родитеља, 1 на 

иницијативу 

васпитача 

напредовање у адаптацији; 

информације о здравственом 

стању детета 
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5 3 на иницијативу 

родитеља, 2 на 

иницијативу 

васпитача 

понашање детета и однос са 

вршњацима, поподневни 

одмор, план одвикавања од 

пелена, говорни статус детета 

и сарадња са логопедом  

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

М. Куч 

3 2 на иницијативу 

родитеља, 1 на 

иницијативу 

васпитача 

? 

4 2 на иницијативу 

родитеља, 2 на 

иницијативу 

васпитача 

социјализација детета у 

групи, адаптација детета, 

напредак и понашање детета 

Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

/ / /  

/ / / 

Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

1 на иницијативу 

родитеља 

поводом адаптације  

3 1 на иницијативу 

родитеља, 2 на 

иницијативу 

васпитача 

реадаптација, одсуство из 

групе током дужег периода, 

понашање детета  

Старија 3 

Љ. Радовановић 

А. Сурла 

1 

 

 

на иницијативу 

родитеља 

 

напредак детета и планирање 

подршке   

 

5 на иницијативу 

васпитача и 

родитеља  

напредак детета, запажања 

васпитача и родитеља  

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

2 на иницијативу 

родитеља 

размена информација о 

понашању детета у и ван 

установе  

2 на иницијативу 

васпитача 

здравствени статус детета, 

понашање детета 

Мешовита поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

/ / / 

1 на иницијативу 

васпитача 

упознавање са потребама 

породице, јаким странама 

детета и потребе за подршком 

у сарадњи са стручним тимом 

вртића 

 
УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Средња јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

/ / / 

/ професор ликовног 

васпитања  

/ 

Средња јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

/ / / 

/ професор ликовног 

васпитања 

/ 

Старија јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

/ / / 

/ / / 
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Старија јаслена 2 

С. Бјелац 

М. Јанковић 

/ / / 

/ / / 

Старија јаслена 3 

В. Мишић 

С. Слијепчевић 

/ 

 

деца старије групе  / 

/ / / 

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Ј. Јовановић 

центар града, књижара, 

градска библиотека 

родиљ – учитељица 

гост у групи, 

библиотекар Б.М.  

/ 

Културни центар, Кућа 

Војновић, школица глуме, 

парк 

Особље Културног 

центра и Куће 

Војновић, глумци, 

наставница у школи 

глуме 

ОШ „Душан 

Јерковић“ и ОШ 

„Петар Кочић“ – 

посета ПП групама 

као подршка 

транзицији 

Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

центар града (подела 

флајера , цртежа деце, 

разговор са грађанима у 

циљу промоције 

активности вртића, 

промоција Дечје недеље и 

Светског дана детета), 

прихватни центар 

Удружења „Велико срце“ 

(хуманитарни пакетићи), 

декор продавница 

„Мишица“ 

васпитач Ј.Б. , бака 

дечака М.Ж.Л., бака 

девојчице Т.С. , 

библиотекар Б.М. , 

сестра дечака В.В., 

Љ.Гошић – власник 

продавнице 

„Мишица“, као и 

мајка дечака Н.Б. и 

дечак Н.Б. који је 

претходне године 

боравио у нашој 

групи – видео позив 

 

Радио Телевизија Инђија, 

градски паркови, центар 

града, основне школе  

Наставница 

биологије (пројекат 

„Мравоград“), мајка 

девојчице И.М. и 

мајка девојчице 

Т.С. (пројекат 

„Како се мења 

време“), мајка 

девојчице И.М. 

(пројекат 

„Маравоград“), 

радници РТИ  

ОШ „Петар Кочић“ 

у оквиру пројекта 

„Мравоград“, ОШ 

„Душан Јерковић“ у 

циљу транзиције 

деце у припремни 

предшколски 

програм 

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

центар града, пешачка 

зона, раскрснице 

/ / 

Пет – шоп, ветеринарска 

станица и пансион за псе  

продавац у пет-

шопу, ветеринар  

/ 

Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

пет шоп „Ноа“, 

ветеринарска станица 

„Кнез вет“, пансион за псе 

/ ОШ „Душан 

Јерковић“ – 

васпитачица Маја и 

деца полудневне 

ППП групе 

презентују деци 

расу Бели 

швајцарски овчар 
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Градски фудбалски 

стадион, тениски клуб 

Елит, кошаркашки клуб 

Железничар, посета и 

заједничка садња цвећа са 

фирмом Комуналац, посета 

железничкој станици, 

посета градској 

библиотеци 

посета тренера 

Индијанса тренера 

америчког фудбала 

/ 

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

Народна библиотека Др 

„Ђорђе Натошевић“, 

продавница „Фигурина“, 

Музеј чоколаде у Београду 

(онлајн) 

/ / 

апотека „Атина“, Келтско 

село 

фармацеут, биолог  / 

Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

кројачка радња „Леон“, 

Галерија кућа Војновића, 

продавнице играчака, 

Народна библиотека Др 

„Ђорђе Натошевић“ 

/ / 

Народна библиотека „Др 

Ђорђе Натошевић“ 

директорка и 

радници Градске 

библиотеке, 

виолинисткиња 

/ 

Мешовита 7 

И. К. Мишковић 

Б. Костић 

Галерија Кућа Војновића, 

шетња центром града – 

мапирање новогодишњих 

јелки 

/  сарадња ППГ ОШ 

„Душан Јерковић“ и 

ОШ „Петар Кочић“ 

(упознавање са 

простором радне 

собе) 

Галерија Кућа Војновића, 

Народна библиотека „Др 

Ђорђе Натошевић“, 

ветеринарска станица, пет-

шоп, трејд-јуник, 

планинарски клуб 

„Железничар“, туристичка 

организација Општине 

Инђија 

кустос, 

библиотекар, 

ветеринар, 

уметница, 

запослени у ТО, 

чланови 

палнинарског клуба  

/ 

Мешовита 8 

А. Кљајић 

А. Андреата 

декор продавница 

„Мишица“, продавница 

„Макс Мол“ 

родитељ у групи у 

улози експерта за 

рођенданске игре  

/ 

фото радња, пијаца, 

посластичарница, 

пиљарница, супермаркет 

фотограф, мама као 

експерт за 

фотографисање  

видео позив преко 

мита са припремном 

групом из Н. 

Карловаца,  у 

оквиру пројекта 

„Играјмо се“ 

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

салони намештаја „Босна“ 

и „Јадран“ 

посета родитеља 

експерта (столар) 

/ 

продавници играчака 

Менда,продавница хране и 

опреме за кућне љубимце 
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„Noa pet world“, 

ветеринарска амбуланта 

„In pet“, посластичарница 

„Dolce Casa“ 

 

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

/ / / 

/ тренер тениса, џудо 

тренер и тренер 

америчког фудбала, 

столар 

/  

Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

парк, расадник мама библиотекар 

(доношење 

литературе) 

/ 

Градска библиотека, 

ресторан брзе хране 

„Thomas Platz“, техничка 

школа „Михајло Пупин“, 

„Алатница МЈР“, 

продавница ,,ЈYSC“, 

Железничка станица, 

„Агенција за безбедност и 

заштиту на раду“ 

библиотекар, кувар, 

наставник, мајстор, 

трговац, отправник 

возова, масер, 

козметичар, 

физиотерапеут, 

форензичари, 

фармацеут, 

правосудни 

стражар, вариоц, 

пилот, пчелар 

(видео позив) 

 

Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

пет шоп ,,Noa Pet Wordl“ 

 

 

 

 

посета васпитача 

А.К. као експерта 

из области 

екологије; посета 

васпитача М.М.  

 

Градска библиотека, 

ресторан брзе хране 

„Thomas Platz“, техничка 

школа „Михајло Пупин“, 

„Алатница МЈР“, 

продавница ,,ЈYSC“, 

Железничка станица, 

„Агенција за безбедност и 

заштиту на раду“, расадник 

цвећа „Ковачевић“, 

пољопривредна апотека 

„Клас“ 

библиотекар, кувар, 

наставник, мајстор, 

трговац, отправник 

возова, масер, 

козметичар, 

физиотерапеут, 

форензичари, 

фармацеут, 

правосудни 

стражар, вариоц, 

пилот,(видео позив) 

/ 

Старија 3 

Љ. Радовановић 

А. Сурла 

центар града, тржни центар 

Трејд Јуник    

/ /  

градска библиотека, 

основне школе, пијаца, 

Железничка станица, 

Барица, Келтско село 

  

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

/ / / 

обућарска радња, радња 

текстила, кројачка радња, 

Келтско село, Кућа 
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„Војновића“, Средња 

фризерска школа 

Мешовита 

поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

/ / / 

Фарма „Кнез“ ветеринари, 

радници на фарми  

/ 

 

 
ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ  

ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Средња јаслена 1 

Ј. Божић 

А. Илић 

- свакодневне интеракције са суседном васпитном групом (средња јаслена 

2) и партнерство са мешовитом групом 2  

- посете дугара из мешовите групе 1, мешовите 7, старије групе 3, старије 

јаслене групе 2 

- посете деце и васпитача мешовите групе 2, мешовите 4, мешовите 7 и 

мешовите 8  

Средња јаслена 2 

Г. Јовић 

Ј. Мићић 

- свакодневне интеракције са суседном васпитном групом (средња јаслена 

1) и партнерство са мешовитом групом 2  

- посете дугара из мешовите групе 1, мешовите 7, старије групе 3, старије 

јаслене групе 2 

- посете деце и васпитача мешовите групе 2, мешовите 4, мешовите 7 и 

мешовите 8 

Старија јаслена 1 

И. Раштегорац 

М. Зобеница 

- дружења и посете са децом из мешовите групе 7, као и са осталим 

групама деце јасленог узраста  

- дружење са децом и васпитачима мешовите групе 6  

Старија јаслена 2 

С. Бјелец 

М. Јанковић 

- дружење са децом средње јаслене 2 и старије јаслене 3 

- партнерство са мешовитом групом 3  

- сарадња са децом старије јаслене групе 3  

Старија јаслена 3 

В. Мишић 

С. Слијепчевић 

- партнерство са старијом васпитном групом 3 (заједничка реализација 

пројекта); 

- дружење са децом из других средњих и старијих јаслених група  

- партнерство са старијом васпитном групом 3 – учестале узајамне посете и 

заједничке активности  

Мешовита 1 

Т. Вученовић 

Ј. Јовановић 

- посета других васпитних група у објекту (од јаслених до старијих) два 

пута недељно, као и примање посета вршњака из других група  

- заједничко слављење пројекта  

- посета ПП групама као подршка транзицији (ОШ „Душан Јерковић“ и 

ОШ „Петар Кочић“) 

Мешовита 2 

Д. Миљуш 

Н. Перенчевић 

- сарадња са партнерским јасленим групама, посете и заједничко учешће у 

е-твининг пројекту; 

- свакодневно дружење са децом суседне групе (мешовита 6); 

- учешће у појединим пројектним активностима са мешовитом групом 7; 

- посета мешовитим и старијим групама на спрату у току истраживања за 

пројекат „Соба чаробњака“   

- посета ПП групи у ОШ „Душан Јерковић“, обилазак школе, дружење са 

децом и васпитачима и трагање за одговорима на питања у процесу 

транзиције  

Мешовита 3 

И. Станковић 

С. Војновић 

- посете различитим васпитним групама (мешовитим и јасленим), и 

обрнуто 

- активности у заједничким просторима вртића (хол, двориште, шетње...) 

- сарадња са јасленим групама у циљу подршке транзицији деце  
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Мешовита 4 

О. Голе 

В. Јанковић 

- Са другарима из мешовите групе 6 смо током полугодишта певали уз 

хармонику , једни другима су показивали покретне игре и песме;  

- Другари из мешовите групе 8 у холу вртића представили су нам расу пса 

Џек расел теријера; 

- ППП група васпитачице Маје нам је представила једну расу пса; 

- ППП група васпитачице Н. Б.О.  такмичарске игре у дворишту поводом 

Дечје недење; 

- Мешовиту групу 5 смо позвали током госта нашег тате који је довео пса 

да се друже и сазнају како се брине о псу, такође са њима смо презентовали 

наш пројекат и они нама њихов.  

- заједничко дружење у парку и садња цвећа са припремном групом ОШ 

„Душан Јерковић“ 

Мешовита 5 

С. Добријевић 

Ј. Тодоровић 

- Сарадња са мешовитом групом 4 – заједничке активности, прослава 

пројекта   

- сарадња са мешовитом групом из објета „Маслачак“ – представљање 

резултата истраживања у пројекту  

- сарадња са припремном предшколском групом у О.Ш. „Душан Јерковић“ 

у процесу транзиције  

Мешовита 6  

Н. Ћућуз 

Ј. Бодрожић 

- Посете другим васпитним групама и примање посета; 

- Заједничке музичке активности у холу; 

- Прослава рођендана са децом старије васпитне групе. 

- посета ОШ „ Душан Јерковић“ и ОШ „ Јован Поповић“ – упознавање деце 

са васпитачицама, боравком, школом, игра и разговор са другарима који су 

тренутно у припремном предшколском програму 

Мешовита 7 

И. К. Мишковић 

Б. Костић 

- Учешће браће и сестара деце из групе у заједничким активностима  

- Дружење са децом из мешовите групе 3 (пријем, отпуст, поједине 

пројектне активности) 

- Дружење једном недељно са децом из старије јаслене групе 2 

- Посета са децом све три основне школе у Инђији у циљу подршке 

транзицији деце у ППП 

Мешовита 8 

А. Кљајић 

А. Андреата 

- Сарадња са старијим групама 1, 2 и 3 (певање на холу, коришћење 

интерактивне табле, учење нових игара, украшавање торте од картона, 

заједничка прослава пројекта...) 

- Сарадња са мешовитом групом 4 (посета, учешће у пројкету, учење 

песама) 

- Сарадња са млађим групама 1 и 2 (учешће у пројекту, посете...) 

Млађа 1 

С. Радановић 

Ж. Бођа 

- Свакодневне активности са суседном групом (мешовита 8); 

- Једанпут недељно заједничке активности са партнерском групом 

(мешовита група 1); 

- Заједничко слављење пројекта са вршњацима из мешовите групе 1 и 8 

Млађа 2 

С. Вуковић 

М. Вујиновић 

- Дружење са децом старије групе 2  

Старија 1 

М. Малечић 

И. Лукић 

- Свакодневно дружење у „дискотеци“ 

- Заједничке прославе рођендана 

- Заједничко прављење новогодишњих украса  

- посета деце припремним предшколским групама при основним школама, 

разговор и дружење са предшколцима, шетња и обилазак школе  

Старија 2 

Р. Божић 

М. Ковачевић 

- Свакодневно вршњачко дружење са старијом групом 1. 

- Вршњачко дружење са мешовитом групом 1 (обострана посета, помагање 

око доношења и илустровања правила ). 

- Вршњачко дружење са млађом групом 2 (учење покретних игара) 
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- посета припремним предшколским групама – упознавање деце са 

васпитачицама, боравком, школом, игра и разговор са другарима који су 

тренутно у припремном предшколском програму 

Старија 3 

Љ. Радовановић 

А. Сурла 

- Свакодневна сарадња са старијом јасленом групом 3, кроз све пројектне 

активности ; 

- Дружења и посете са осталим мешовитим и јасленим групама, на 

иницијативу деце  

- Посета са децом све три основне школе у Инђији у циљу подршке 

транзицији деце у ППП 

Старија 4 

М. Бајић 

Љ. Мали 

- посета вршњака из старије и мешовите групе  

- посета деце припремним предшколским групама при основним школама, 

разговор и дружење са предшколцима, шетња и обилазак школе 

Мешовита 

поподневна 

С. Девић 

Г. Јоргановић  

- није подржано  

- није реализована транзиција у ППП нити остварена сарадња са другим 

групама  

 

 

2.1.2. Објекат“ Лабуд“ Инђија 
 

Новоотворени објекат који је почео са радом 01.09.2021. У објекту су смештене 10 васпитних 

група и то 4 ВГ узраста деце од 1 до 3 године, и 6 ВГ узраста деце од 3 до 5,5, година(мешовите 

групе). 

   

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧ

И 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТ

А 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У СРЕДИНИ  

ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊ

Е 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мешовита 

група 5, 

Наташа 

Шаула 

1.„Шта се 

то чује?!“ 

2.„Свет о 

чаробним 

бајкама  

3.„Паук 

Пера“  

 

 

25.10.2021. 

28.02.2022. 

13.05.2022. 

16.05.2022.  

24.06.2022. 

Проширени су 

истраживачки простори за  

децу у којима су били 

доступни различити 

природни материјали, 

инструменти...са којима су 

могли свакодневно 

манипулисати 

 

Формирани су 

истраживачки центар у 

складу са пројектним 

темама (попуњен 

различитим врстама 

природних и рециклажним 

материјалима са којим деца 

слободно могу да 

манипулишу). Такође су 

постојала места (по дечијем 

избору) на којима су стајали 

продукти које су деца 

У сарадњи са 

другарима из 

друге мешовите 

групе користили 

су хол вртића, 

учили једни 

друге игре, 

користили звечке, 

укључивали 

ритам. 

Поред  радне 

собе користилли 

смо хол у вртићу, 

терасу и 

двориште вртића 

као подстицајни 

простор и 

простор за 

истраживање и 

игру. 
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користила у свакодневним 

активностима 

(простор/центар за чаробне 

штапиће, шешире,магију и 

чаробне напитке; 

истраживачки центар за 

посматрање и изучавање 

паукова, паукова мрежа на 

тераси испод које се деца 

играју и провлаче, паукова 

кућа под земљом, приказ 

рађања паука). 

 

Старија 

јаслена група 

1,  

Тајана 

Граовац, 

Александра 

Бјеливук 

Јесењи 

плодови, 

шумске 

животиње, 

игре 

лишћем, 

кестењем, 

игре 

амбалажом

, 

игре 

поврћем и 

воћем 

„Пут 

путујемо“ 

Октобар, 

Новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2022 

15.04.2022 

 

Опремање просторних 

целина материјалима 

потребним за игру и 

активности 

 

 

Формирана је просторна 

целина у којој  се налазе 

процесни пано,дечији 

продукти, 

цртежи,групни колаж, 

превозна средства од 

кутија,шатори,опрема за 

путовање на 

море,фотографије са 

путовања породице... 

 

Хол вртића и 

двориште вртића 

у сарадњи са 

другарима из 

друге јаслене 

групе 

 

 

 

Мешовита 

група 1,  

Анка Брдар, 

Данијела 

Трбић 

.„Како 

мрави живе 

у земљи?“ 

 „Како  

се праве  

лутке за 

представу? 

„Са чиме 

се све 

може 

експери-

ментисати“ 

„Време-

нске 

прилике“ 

13.10.2021 

26.11.2021. 

 

13.12.2021. 

 

28.03.2022. 

26.05.2022. 

01.06.2022- 

Промена средине, 

уношењем потребних 

материјала за пројекат 

Направљена је лабораторија 

за експерименте где су деца 

истраживала, користили смо 

хол вртића изводили и 

гледали на интрактивној 

табли експерименте, 

двориште вртића где сз 

свакодневно посматрали 

временске прилике. 

 

 

Коришћење 

дворишта,хол, 

паметна табла 

Мешовита 

група 6,  

Мира Јајић, 

Драгана 

Шијачки 

„Зашто 

меда 

толико 

дуго 

спава?“ 

„Како  

се праве 

бајке „ 

„Игре на 

тераси 

вртића“  

25.10.2021. 

 

 

 

28.02.2022. 

 

 

23.05.2022. 

Собу су обогатили 

просторном целином за 

истраживање где су деца 

правила медину пећину од 

природних материјала.  

Богатили су просторне 

целине разноврсним 

природним, структурираним 

и полу структурираним  

материјалима 

 

Користили су хол 

вртића за 

коришћење 

паметне табле, 

гледали 

представе, често 

се играли у холу. 

Двориште вртића 

користе за 

различите 

активности у 
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пројекту и ван 

њега. Терасу 

користе 

свакодневно, 

праве просторне 

целине заједно са 

децом,истражују.  

 

Мешовита 

група 2,  

Ивана 

Рончевић, 

Кристина 

Николић 

 

 

 

 

 

 

 

„Како се 

прави 

предивна 

шарена 

храна?“ 

 

„Звечка у 

свету 

музике“ 

 

„Хајде да 

се играмо!“ 

 

„ Ко у 

барици 

живи?“ 

 

18.10.-

12.11.2021. 

 

 

29.11.2021 

 

 

09.03.2022. 

15.04.2022. 

 

 

-05.05.2022.- 

Просторна целина за 

симболичку игру- обогаћена 

материјалима и 

реквизитима за потребе 

1.пројекта (продавница, 

посластичарница), 

просторна целина за звук и 

покрет – у току је уређење 

просторне целине.  

 

 

Пројекат „Хајде да се 

играмо“ , У договору са 

децом, мапирале смо радну 

собу и преуредиле 

просторне целине и 

допуниле постојеће. 

Просторну целину за 

симболичку игру обогатиле 

смо различитим 

реквизитима за игру ( 

костимима, деловима одеће, 

реалним предметима) који 

подстичу првенствено игре 

које подражавају породичне 

улоге, као и са реалним 

предметима из домаћинства 

са којима су деца у додиру у 

кућним 

условима...Осмислиле смо 

са децом „породични кутак“ 

,и део радне собе био је 

прилагођен играма 

„породице“. Из предходног 

пројекта „Звечка“ задржале 

смо просторну целину за 

звук и покрет. У договору 

са децом  осмислиле смо  

„Игре са диносаурусима“, 

заједно смо  правили 

вулкан, користили разне 

природне материјале 

(каменчиће, гранчице, 

песак). Пратећи мапу 

боравка као и интересовање 

поједине деце за бројеве 

,испред собе  опремиле смо 

Коришћен хол 

вртића, музичке 

радионице са 

другим групама, 

интерактивна 

табла 

 

 Игра деце 

одвијала се и у 

заједничком 

простору (холу 

вртића) у ком су 

деца имала 

прилику да се 

играју у 

просторним 

целинама  

-за симболичку 

игру 

(продавница, 

пијаца, 

фризерски 

салон),  

-литерарној 

просторној 

целини        ( 

књиге,сликовниц

е),  

-просторној 

целини за 

визуелне 

уметности ( 

сликање воденим 

бојама на 

штафелају, 

цртање, вајање, 

ликовнокретаивн

е активности ) 

за истраживање и 

сензорне 

активности ( игре 

са водом, 

зрневљем, 

песком) 
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полице са играма које 

подстичу усвајање почетних 

математичких појмова 

(бројеви, релације, боје и 

облици). Просторну целину 

за визуелне уметности 

поделиле смо на два дела. 

Део понуђеног материјала је 

постављен у радној соби а 

део намењен за сликање 

опремиле смо у једном делу 

тоалета како бисмо деци 

омогућиле да лакше 

манипулишу ликовним 

материјалом, као и да их 

подстичемо да развијају 

хигијенске навике, у смислу 

одржавања хигијене 

простора који користе за 

ликовне активности.  

 

Током реализације пројекта 

„Ко у барици живи?“ 

просторне целине мењале су 

се у складу са темом 

пројекта. У  нашу радну  

собу унеле смо измене и 

обогатиле просторну 

целину за истраживање . У 

боравак смо унеле кадицу са 

водом, каменчићима, 

травкама, шкољкама, 

користиле смо гранчице, 

вештачку траву, вештачко 

цвеће ,са децом правиле 

нашу барицу, унеле смо 

гумене чизме, шешире, 

столичице за пецање...У 

просторној целини за 

симболичку игру ( кухиња) 

осмислили смо изглед 

рибљег ресторана...  

Овај пројекат је реализован 

претежно у сарадњи са 

другим учесницима и изван 

радне собе.  

 

 

Средња 

јаслена 2 

Слађана 

Здравковић, 

Вања 

Новоселац 

 

“Картон 

као 

инспира-

ција” 

 

14.03.2022.  

04.05.2022. 

Опремање просторних 

целина материјалима 

потребним за игру. 

У соби су биле распоређене 

кутије са отворима 

различитих облика, ролне 

од убруса, штала од 

Дружење са 

другарима из 

друге средње 

јаслене групе. 

Поред радне собе 

смо користиле и 

целине 
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картонске кутије, залепљен 

аутопут од картона на под, 

гаража од картона и 

ципеларник од картона који 

је служио да деца одложе 

своје патике када крену на 

спавање.  

 

направљене од 

картона у холу 

вртића 

 

Средња 

јаслена 1 

Марија 

Турчиновић 

 

Превозна 

средства, 

покретне 

игре 

После периода 

адаптације 

Мењали смо изглед и 

распоред радне собе, 

убацивали нова средства и 

материјале 

Дружење са 

другарима ид 

друге средње 

јаслене групе 

Мешовита 

група 4, 

Радмила 

Вујчић, 

Милица 

Иконић 

.„Како 

маца види 

све“ 

 

.„Зашто 

волимо 

цвеће“ 

 

„Играјмо 

се напољу“ 

01.11.-

17.12.2021. 

 

21.03.2022. 

13.05.2022. 

 

18.05.2022. 

24.06.2022. 

Оформили смо целину која 

прати тему пројекта, 

обогатили смо литерарну 

целину. Поред радне собе, 

користили смо терасу, 

двориште вртића 

Све промене које смо 

направиле у радној соби и 

на тераси нашег боравка су 

пратиле дечије 

интересовање и дечије 

жеље.Исте смо направиле 

на основу договора са 

децом,на основу дечијих 

жеља,цртежа,мапирања… 

промене су пратиле 

пројекат,те смо тако у 

боравку направили целину 

за истраживање и 

експериментисање,унеле 

природне материјале 

(песак,земљу,воду,каменчић

е,плодове коштуњавог 

воћа,биљке,разне семенке и 

тд.),  на терасу испред 

нашег боравка,  унеле  смо 

такође пуно природних 

материјала као и 

реслова,готових прозвода и 

полупроизвода. У томе су 

нам од изузетне помоћи 

били родитељи,који су се 

одазвали нашем позиву и 

учествовали у реализацији 

пројекта. Правили смо 

шатор,базен,скривалице…к

ористили 

кантице,грабуљице,лопатиц

е,корпе,лупе,двоглед… 

Хол вртића, 

двориште 

Послужило нас је 

лепо време,па 

смо већину 

активности 

проводили на 

отвореном,двори

ште 

вртића,тераса,пар

к.  

Старија 

јаслена 2, 

„Ово сам 

ја“, 

После периода 

адаптације 

 

Изменили смо просторне 

целине и обогатили их 

Хол и други 

боравци вртића 
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Марија Рољ, 

Данијела 

Косановић 

 

 

 

 „Јесен“, 

„Домаће 

животиње“

, „Шумске 

животиње“ 

 

-"Чаробни 

свет теста" 

 

 

 

-28.02.2022. до 

20.05.2022. 

разним играчкама и 

материјалима. 

 

- Оформљена је просторна 

целина у којој се налазе 

пшеница и кукуруз као и 

пшенично и кукурузно 

брашно,пластичне посуде 

разних величина,мала 

сита,лопатице. 

 

Мешовита 

група 3, 

Милка 

Мрвић, Јелена 

Гојић 

„Куда иду 

све ове 

бубе“ 

“Шта расте 

у земљи и 

како 

расте”?    

“А чега да 

се играмо у 

дворишту?

”  

 

 

04.10.2021. 

 

 

21.2.2022  

16.5.2022. 

 

 

18.05.2022    

24.06.2022. 

 

Обогатили смо боравак 

природним материјалима 

 

У боравак су уносили 

инсектаријуме, 

мреже,лупе,енциклопедије,з

емљу,грабуљице, семење, 

садили , заливали …како 

унутра тако и ван боравка. 

када се ради о последњем 

пројекту, пажњу су 

усмерили на двориште. 

Велико интересовање деце 

и родитеља за његово 

уређење допринело је 

најразличитијим 

активностима које су 

позитивно одрзале и 

оодржавају дечији 

развој.родитењи цу донели 

платна, цеви, шипке, базене, 

пелете, столове и столице 

од коотура, лешнике, 

шишарке , 

орахе….олуке…заједн са 

децом смо д понђеог 

правили шаторе, разне 

инсталације које су склоне 

променама по дечијим 

жешама… 

 

Двориште 

вртића, хол, 

интерактивна 

табла 

Сва три пројекта 

су непосредно 

везана за 

истрживанје како 

у просторијама 

вртића тако и ван 

њега. Већина 

времена се 

проводила 

истраживајуђи у 

дворишту вртића, 

парковима, 

ливадама, 

двориштима деце 

и осталих који су 

допринели да 

својим 

двориштима 

допринесу 

истраживањима. 

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита група 5, 

Наташа Шаула 

Родитељи су укључивани путем вибер групе, кроз свакодневне разговоре, 

родитељи су доносили потребне материјале за пројекат                                             

При реализацији пројеката родитељи су најчешће учествовали у прикупљању 

потребног материјала, прављења потребних реквизита (заједно са децом)  
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који нам служе као подстицај и мотивација при остварењу замишљеног и 

жељеног.  

Старија јаслена 

група 3,                

Тајана Граовац, 

Александра 

Бјеливук 

Родитељи су укључени од самог почетка у опремању радне собе.                         

Родитељи су учествовали онлајн,путем вибер групе шаљући фотографије и 

видео записе са породичних путовања,доносећи материјал за пут на планину 

,башту,море, и организовали смо излет у природи са родитељима и децом  

 

Мешовита група 1, 

Анка Брдар, 

Данијела Трбић 

Родитељи су излазили у сусрет доносећи потребан материјал, литературу 

Родитељи су доносили потребан материјал за рад и давали предлоге за 

експерименте које смо изводили, опремили су нам лабораторију, донели су 

двоглед и дурбин за посматрање временских прилика. Воде календар 

временских прилика преко викенда са децом. 

Мешовита група 6, 

Мира Јајић,  

Драгана Шијачки 

Путем вибер групе, путујућа свеска где су деца и родитељи учестовали и 

размењивали идеје и давали предлоге везане за пројекат                                           

Родитеље су обавештавали путем вибер групе, путем паноа за родитеље, 

свакодневним сусретима родитеља и васпитача, о нашим активностима у 

вртићу. Укључивали су их у пројекте као госте у групи, као важни сарадници 

у васпитно образовном раду, укључивали су се са својим идејама, предлозима, 

путујућом свеском, доношењем материјала, опремање просторних целина, 

слањем фотографија васпитачима 

Мешовита група 2, 

Ивана Рончевић, 

Кристина Николић 

Пре самог пројекта, родитељи су позвани на учешће  и сарадњу. 1.пројекат: 

набавка реквизита материјалима за просторне целине, родитељ гост у групи, 

родитељ у улози извештача (посете посластичарници) Родитељи су слали 

фотографије са децом за потребе пројекта.  

2.пројекат- укључивање у опремање просторне целине за звук и покрет 

израда инструмената са децом.                                                                                                              

Током реализације програма и пројеката родитељи су се укључивали тако 

што су нам доносили различите материјале и реквизите ( картонске полице, 

костиме, одећу, играчке, материјале за обликовање и кретаивно 

изражавање). Родитељи су нам слали фотографије њихових активности са 

децом везано за тему пројекта. У гостима нам је био деда пецарош са 

опремом за пецање 

Средња јаслена 2 

Слађана 

Здравковић,  

Вања Новоселац 

Путем вибер групе, као и кроз свакодневне разговоре                                                

Родитељи , као и баке, били су укључени у изради средставаод картона,  за 

рад током пројекта.                                                                                                                         

Имале су и радионицу са родитељима где су они са децом украшавали тунел 

од картона и на крају пројекта су се придружили прослави пројекта. 

Средња јаслена 1 

Марија Турчиновић 

Путем вибер групе, и доношењем средства за собу 

Мешовита група 4, 

Радмила Вујчић, 

Милица Иконић 

Родитељи су нам помогли око богаћења просторних целина, слали приче о 

мацама, бојанке, играчке, материјали за израду истих, слике, занимљиве 

чланке...                                                                                                                                    

Родитељи смо укључиле у пројекте и врло радо су се одазвали позиву. 

Помогли су нам око набавке свих врста материјала,разних 

играчака,књига,енциклопедија…Такође су се одазвали и били нам гост у 

групи,бака дечака Д.М. заједно са децом и васпитачима садила 

цвеће,разговарала,дружила се. Мама девојчице Ј.П.  и бака дечака 

У.Т.  такође су биле гост у грпи,причале  деци бајку по њиховој жељи. 

Старија јаслена 2, 

Марија Рољ, 

Данијела Косановић 

Родитељи учествују у доношењу материјала и средстава за рад 

Родитељи су обавештени путем вибер групе,родитељског састанка  

 

 

Мешовита група 3, Путујућа свеска ,Хотел за бубе,Прича о детету „Ја вредан као мрав“ 

Укључени су у пројекте тако што су били упућени у њих , имали су са децом 
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Милка Мрвић, 

Јелена Гојић 

породичне домаће задатке, на радионицама смо им предлођили на које наћине 

могу да се укључе и да су њихове идеје потребне и добродошле. долазили су 

у групу нао гости, такође смо ми ишли код њих у посету.рдитељи су 

попуњавали анкете, такође су путем вибер групе добијали  повратне 

информације о активностима деце 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита 

група 5, 

Наташа 

Шаула  

Општи састанак 

Други родитељски састанак је одржан информисање родитеља о 

Анекс уговору и потписивање истог, информисање о ЈОБ-у и 

преузимање истог, разговор о напредовању деце. 

Трећи родитељски састанак је планиран за месец јун 

26.08.2021. 

 

 

7.2.2022. 

 

Старија 

јаслена  

група 3, 

 Тајана 

Граовац, 

Александра 

Бјеливук 

Упознавање родитеља са значајем постепене адаптација 

Ми и ви – заједнички рад  

 

Адаптација 

 

-родитељски састанак ,упознавање родитеља са пројектним 

приступом учења и позив на учешће 

-обележавање светског дана породице са родитељима и децом у 

дворишту вртића 

-дружење са родитељима и децом ,подела портфолија 

26.08.2021. 

 

01.09.2021. 

 

27.09.2021. 

 

09.02.2022. 

 

13.05.2022. 

 

16.06.2022. 

  
 

Мешовита 

група 1, Анка 

Брдар,  

Данијела 

Трбић 

Општи састанак 

 

Рад са децом 

 

Родитељски састанак поводом анекс уговора 

Ускршња радионица 

Дружење поводом Светског дана породице 

26.08.2021 

 

06.10.2021. 

 

08.02.2022. 

14.04.2022. 

11.05.2022. 

Мешовита 

група 6, Мира 

Јајић,  

Драгана 

Шијачки 

Општи састанак 

Рад са децом 

- Упознавање родитеља са концепцијом програма Године узлета 

- Ускршња радионица, заједничко дружење деца, родитеља и 

васпитача. 

- Родитељски састанак( размена идеја око теме пројекта, размена 

утисака у оквиру посете Јарковцима 

26.08.2021 

06.10.2021. 

-25.03.2022. 

 

-14.04.2022. 

 

 

-14.04.2022. 

Мешовита 

група 2, 

Ивана 

Рончевић, 

Кристина 

Николић 

Општи састанак 

Рад са децом 

Родитељски састанак одржан дана. у 17 часова (нинформисање 

родитеља о Анексу уговораи изменама које су у њему налазе; извештај 

родитељима о реализацији в-о рада у првом полугодишту и извештај о 

напретку и постигнућима деце. 

Радионица са родитељима „Ускршња декорација“  одржана. у 16:30 

часова 

 Зједничко дружење родитеља, деце и васпитача – ликовно креативна 

радионица са темом Ускрса) 

Обележавање Светског дана породице. Дружење породица под 

слоганом „Мама., тата,  играјте са са нама“   одржано је  од 16:30 часова 

26.08.2021 

06.10.2021. 

07.02.2022 

 

 

 

 

 

12.04.2022 
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11.05.2022. 

Средња 

јаслена 2 

Слађана 

Здравковић, 

Вања 

Новоселац 

Општи састанак 

Рад са децом 

Израда сензорних флашица 

Упознавање родитеља са новим основама програма по којима радимо  

Радионица- украшавање тунела 

Прослава пројекта 

26.08.2021. 

01.09.2021. 

06.09.2021. 

– 23.03.2022.  

 

 

04.05.2022.  

Средња 

јаслена 1 

Марија 

Турчиновић 

Општи састанак 

 

26.08.2021. 

01.09.2021. 

Мешовита 

група 4, 

Радмила 

Вујчић, 

Милица 

Иконић 

Општи састанак 

Општи родитељски састанак  

Ускршња радионица и дружење(деца-родитељи-

васпитачи)                                                                                                     -

Светски дан породице,дружење у дворишту и холу вртића  

26.08.2021. 

10.02.2022 

 

12.04.2022. 

11.05.2022.год 

Старија 

јаслена 2, 

Марија Рољ,  

Данијела 

Косановић 

Општи састанак 

Припрема деце за спавање 

Рад са децом 

Упознавање родитеља са предстојећим пројектом  

Дружење деце и родитеља поводом Међународног дана породице  

26.08.2021. 

01.09.2021. 

14.10.2021. 

25.02.2022. 

 

 

11.05.2020. 

Мешовита 

група 3, 

Милка Мрвић,  

Јелена Гојић 

Општи састанак 

Рад са децом 

Израда новогодишњих украса 

Потписивање нових анекс уговора, 

преузимање јб броја 

разговор о неопходности њиховог учествовања у пројектном 

планирању. 

адаптација нове деце 

 

хуманитарна радионица “У сусрет Ускрсу” 

 

 

26.08.2021. 

14.10.2021. 

17.12.2021. 

 

07.02.2022 

 

 

 

 

12.4.2022. 

 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА  
ВАСПИТНА ГРУПА, ВАСПИТАЧИ ТЕМА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

 

Мешовита група 5,  

Наташа Шаула 

Играчке од природних материјала 

Базар 

Радионица за децу и родитеље: 

13.4.2022. „Ускршња радионица“ 

11.5.2022. „Светски дан породице“ у 

дворишту вртића организовано 

дружење родитеља и деце (полигон, 

ликовна радионица, музичка 

радионица, интерактивна табла, 

пантомима) 

Октобар 

 

 

 

Април 

 

 

Мај 
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Старија јаслена група 3,  

Тајана Граовац,  

Александра Бјеливук 

  

 

Мешовита група 1, 

 Анка Брдар,  

Данијела Трбић 

Радионица хуманитарног карактера, 

прављење са родитељима играчке за 

хуманитарни базар 

- Ускршња радионица, заједничко 

дружење деца, родитеља и 

васпитача. 

-Дружење поводом Светског дана 

породице 

Октобар 

 

 

 

 

Април 

 

Мај 

Мешовита група 6,  

Мира Јајић, Драгана Шијачки 

Радионица хуманитарног карактера, 

прављење са родитељима играчке за 

хуманитарни базар 

-Ускршња радионица, заједничко 

дружење деца, родитеља и 

васпитача. 

Октобар 

 

 

 

Април 

Мешовита група 2,  

Ивана Рончевић,  

Кристина Николић 

 

Радионице хуманитарног карактера 

Радионица са родитељима 

„Ускршња декорација“   

Октобар 

Април 

Средња јаслена 2 

Слађана Здравковић,  

Вања Новоселац 

Радионица „Доносим са собом“ 

Радионица- украшавање тунела 

 

Септембар 

 

Март 

Средња јаслена 1 

Марија Турчиновић 

Радионица „Доносим са собом“ Септембар 

Мешовита група 4,  

Радмила Вујчић,  

Милица Иконић 

Радионица Ликовна, Читаоница 

причаоница, Еко радионица 

Ускршња радионица и 

дружење(деца-родитељи-

васпитачи)   - 12.04.2022.год. 

Током полугодишта 

 

 

Април 

Старија јаслена 2, 

Марија Рољ,  

Данијела Косановић 

Радионица „Доносим са собом“ 

 

Септембар 

Мешовита група 3, 

Милка Мрвић,  

Јелена Гојић 

Радионице Еко, музичке, 

хуманитарне 

хуманитарна радионица “У сусрет 

Ускрсу” 

Током полугодишта 

 

 

Април 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита група 5, 

Наташа Шаула 

2  

 

1 

 

 

узајамно 

 

 

1 на захтев мајке   

промена понашања код 

детета,  

одбијање доласка у вртић 

Старија јаслена група 3, 

Тајана Граовац 

Александра Бјеливук 

3 

 

 

7 

2 на захтев 

родитеља 

1 на захтев 

васпитача  

4 на захтев 

родитеља  

адаптација деце 

 

запажања о деци , 

промене у понашању, 

конфликти на раном 

узрасту, 
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 3 на захтев 

васпитача 

  

Мешовита група 1,  

Анка Брдар,  

Данијела Трбић 

1 

 

на захтев 

родитеља 

родитељ детета са сметњом 

у развоју уз присуство 

психолога 

Мешовита група 6,  

Мира Јајић,  

Драгана Шијачки 

5 

 

 

6 

4 на захтев 

родитеља 

1 на захтев 

васпитача 

 

3 на захтев 

васпитача 

3 на захтев 

родитеља 

здраствено стање деце, 

породична ситуација, 

дететово понашање у групи, 

 

 различите ситуације од 

адаптације до понашања 

детета у колективу 

 

Мешовита група 2, 

Ивана Рончевић, 

Кристина Николић 

2 

 

 

 

6 

 

 

1 на захтев 

васпитача 

1 на захтев мајке 

5 на захтев 

васпитача 

1 на захтев мајке 

 

 

усвојене навике код куће 

адаптација 

понашање деце у колективу,  

усвајање навика,  

исхрану деце , 

подршка васпитању детета и 

јачању родитељских 

компетенција 

Средња јаслена 2 

Слађана Здравковић, 

Вања Новоселац 

0 

 

 

 

  

Средња јаслена 1 

Марија Турчиновић 

 

0   

Мешовита група 4, 

Радмила Вујчић,  

Милица Иконић 

3 

 

 

 

 

3 

2 на иницијативу 

васпитача 

1 на иницијативу 

родитеља 

 

2 су била на 

инцијативу 

родитеља 

1 на инцијативу 

васпитача.  

адаптација и укључивање 

психолога 

 

 

 

постигнућа детета и односу 

са другом децом 

Старија јаслена 2, 

Марија Рољ,  

Данијела Косановић 

 

3  

 

3 на захтев 

родитеља 

  

одвикавање детета 

 од пелена,  

међусобни односи са децом, 

понашању детета у групи 

Мешовита група 3, 

Милка Мрвић, 

 Јелена Гојић 

 

8 

 

14 

обострана 

иницијатива 

 

   

 

адаптација,  

одвикавање од пелена,  

начини комуникације у кући 

и у вртићу,  

одвикавање од пелена, 

исхрана,  

здравствено стање 
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УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Мешовита група 5, 

Наташа Шаула 

Парк                                                

Организовање превоза за 

посету дворца Пејачевића на 

Јарковцима 29.3.2022. 

(пројекат „Свет о чаробним 

бајкама“). 

З.О.О. „Коки“ приликом 

истраживања за наредне 

пројекте. 25.5.2022. 

„Келтско село“ 25.5.2022. 

експерта-

историчар 

уметности 

Душанка Гојић. 

Њој се могу 

придружити и 

учитељице из 

основне школе на 

Јарковцима. 

 

Експерт Драгана 

Мрмош која је 

водич у Келтском 

селу. 

Посета О.Ш. 

 „Петар Кочић“ 

предшколским 

припремним групама- 

изложба „У свету боја“ 

 

 

Старија јаслена 

група 3,                

Тајана Граовац, 

Александра 

Бјеливук 

Излет код Барице са децом и 

родитељима. 

Експерти у 

пројекту су били 

деца из 

предшколске 

групе основне 

школе „Душан 

Јерковић“ који су 

се бавили темом 

пут око света. 

Посета О.Ш.  

„Душан Јерковић“ 

Мешовита група 1, 

Анка Брдар, 

Данијела Трбић 

Улица, парк 

 

 

Ближа околина вртића 

углавном паркове, планирају 

посету основној школи . 

 

 

У посети је био 

еколог који је 

одговарао на 

дечија питања  

(новембар) 

Од експерата смо 

имали једно 

школско дете које 

нам се 

придружило у 

еспериментисању 

и показало деци 

како се прави 

слајм 

 

Мешовита група 6, 

Мира Јајић,  

Драгана Шијачки 

Парк, ЗОО врт 

Посета дворца грофа 

Пејачевића у Јарковцим, 

29.03.2022. 

Посета Келтском селу у 

Инђији, 25.05.2022. 

Посета Галерије куће 

Војновић 29.04.2022 

Експерта су 

позвали Душанку 

Гојић, 

историчарку 

уметности. 

У улози експерта 

нам је била 

Драгана Мрмош, 

водич кроз 

Келтско село. 

 Посета ОШ  

“ Петар Кочић” где су 

деца имала прилику да 

се упознају са годином 

пред полазак у школу, 

са простором, 

васпитачима, и размене 

искуства са другом 

децом,  

29.04.2022. 
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Мешовита група 2, 

Ивана Рончевић, 

Кристина Николић 

Посета продавници „Аман“, 

учешће на хум.базару,      

Зоо врт – барица у зоо врту , 

разговор са  домаћином 

С.Поповићем, 

„Барицу“ 

„Келтско насеље“  - у оквиру 

пројекта „Ко у барици 

живи?“  

Нутрициониста 

Т.Г. – гост у групи 

 

 

 

Драгана Мрмош- 

експерт за 

географију 

туризам , 

хотелијерство 

 

Вршњаци  из објекта 

„Сунце“ васпитачи 

И.К.Мишковић и Б. 

Костић,  путем видео 

позива.  

 

Средња јаслена 2 

Слађана 

Здравковић,  

Вања Новоселац 

   

Средња јаслена 1 

Марија Турчиновић 

   

Мешовита група 4, 

Радмила Вујчић, 

Милица Иконић 

Парк 

 

гост у вртићу су 

нам били експерти 

из градског 

водовода и 

канализације ,на 

дан кад смо 

обелезавали 

“Светски дан 

воде”  

22.03.2022. год. 

 

Старија јаслена 2, 

Марија Рољ, 

Данијела Косановић 

 Колегиница је 

донела ручни 

млин и показала 

деци како се меље 

разне врсте 

брашна. 

 

Мешовита група 3, 

Милка Мрвић, 

Јелена Гојић 

Парк, ЗОО врт 

 

 

Експерт Еколог, 

разговор са децом 

о инсектима, 

15.11.2021. 

 

 

ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 

ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

 

Мешовита група 5, 

Наташа Шаула 

Подржано је вршњачко учење у складу са узрастом деце, интересовањима, 

спајањем са мешовитом групом 6 и кроз сарадњу са мешовитим групама, 

2,3,6 

 

Посетили смо припремне предшколске групе О.Ш.“ Петар Кочић“. Први 

разлог посете је била изложба „У свету боја“ а након разгледања упоѕнали 

смо децу са просторм, собама... у којима ће боравити наши будући 

предшколци. 

 

Старија јаслена 

група 3, 

Прослава пројекта мешовите групе, свакодневни контакт са другим 

групама 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

46 
 

 Тајана Граовац, 

Александра Бјеливук 

Свакодневно се друже у дворишту вртића,одлазе једни код других у посете 

 

Мешовита група 1, 

Анка Брдар, 

Данијела Трбић 

 

 

 

 

Приликом посете еколога, у гостима су нам били другари из мешовите 

групе 3 јер су и они истраживали мраве, на прослави пројекта угостили смо 

другаре из мешовите групе 2 и презентовали им наше истраживање. 

У нашем објекту је била у посети припремна група из О.Ш “Душан 

Јерковић”  где су упозанали њих и њихове васпитаче разговарали како је то 

у школи и играли се у дворишту вртића. Свакодневно се друже са јасленим 

групама деце која од септембра прелазе у мешовите групе. 

Мешовита група 6, 

Мира Јајић,  

Драгана Шијачки 

 На захтев деце прелазе из собе у собу 

 

- 

Мешовита група 2, 

Ивана Рончевић, 

Кристина Николић 

Заједничко дружење у холу вртића – музичке радионице, посета вршњака 

поводом прославе пројект, посета васпитне групе из објекта „Сунце“ 

заједничка игра, међусобно упознавање. 

Средња јаслена 2 

Слађана Здравковић, 

Вања Новоселац 

Приликом пријема и отпуста деце, све четире јаслене групе буду заједно у 

заједничкој игри. 

Имале смо сарадњу са вртићким групама. 

Средња јаслена 1 

Марија Турчиновић 

Често проводимо време у другим групама. 

Мешовита група 4, 

Радмила Вујчић, 

Милица Иконић 

Дружење са вршњацима из других група, музичке радионице, еко 

радионице 

Старија јаслена 2, 

Марија Рољ, 

Данијела Косановић 

Приликом пријема и отпуста деце, све четире јаслене групе буду заједно у 

заједничкој игри. 

дружењем у заједничким просторима и заједничким играма у дворишту 

вртића 

Мешовита група 3, 

Милка Мрвић, 

Јелена Гојић 

Посета другарима из других група, заједнички боравак у парку, посета 

вртићу Невен 

Заједничка сарадња „Од игре до музичке композиције“ 

 

2.1.3. Објекат“ Невен“ Инђија 

 

У овом објекту су смештене деца у 6 ВГ, и то 2 групе деце од 1 до 3 године, 4ВГ где су 

смештена деца узраста од 3 до 5,5 година. 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Драгана 

Весић, 

Милица Куч 

Шта инсекти 

раде зими? 

Шта има на 

мапи? 

"Шта на 

мапи има" 

"Лопта" 

 

Новембру/ март 

прославом у 

сарадњи са 

родитељима. 

4.маја/ 17.јуна. 

 

Уношење инасеката, 

лупа ,апликација, 

енциклопедија, слике 

мравињака, 

кошница,обогачивање 

просториних целина 

радовима деце и 

материјалима за 

истраживање. Мапа и  

Двориште 
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истарживање на 

мапи,ознаке 

држава,формирање 

нових просторних 

целина у складу са 

темом.У току првог 

пројекта унете су 

карте,обележја разних 

земааља које смо 

упознавали, дечији 

радови,као и 

заставе,предмети који 

су карактеристични 

за те земље. 

 лопте и материјали 

од којих праве лопте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У другом пројекту 

време смо проводили 

више напољу где смо 

стварали средину у 

којој су деца могла 

да истражују,да 

испробавају разне 

лопте ,спортове. 

 

Маријана 

Печиљ, 

Маја  

Зубац 

„Где шта 

расте“ 

,пројекат  

 „Ко живи у 

пећини“  

 „Звук“  

11.10.2021. до 

10.12.2021. 

 

31.01.2022. до 

16.04.2022. 

 

у току. Од 

16.05. 2022. до 

краја.06.2022. 

(планирамо) 

 

 

 

 

 

У складу са дечјим 

интересивањима и 

уношењем нових 

материјала и 

провокација,мењали 

смо просторне целине 

и изглед физичке 

средине.  

 

 

 

Користили просторне 

целине у ходнику 

вртића,дворишту,као 

и собе других 

васпитних група. 

 

 

 

Поред радне собе,  

како наше васпитне 

групе,тако и собе 

осталих група, 

користили смо и 

ходник вртића. 

Осмислили смо 

тематску просторну 

целину у ходнику, 

као у истраживачку 

просторну целину, 

такође у складу са 

пројектом. У 

дворишту вртића су 

осмишљене 

различите просторне 

целине, које су деца 

свакодневно 

користила. 

 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

48 
 

Јелена 

Филиповић, 

Мира Јунг 

Тема: 

Светски дан 

хлеба 

 

 

„Оглашавање 

домаћих 

животиња”  

 

16.10.2021. 

 

 

 

14.02.2022-

14.03.2022.  

Просторију обогатили 

потребним 

материјалима за 

прављење хлеба 

 

Боравак смо 

опремили у складу са 

пројектом. Унели смо 

слике домаћих 

животиња, дрвене 

слагалице са ликом 

домаћих животиња, 

музичке књиге (како 

се оглашавају домаће 

животиње), дрвена 

фарма, кукуруз, 

слама, вештачка 

трава... 

Другу јаслену 

просторију  

 

 

 

У холу смо 

направили фарму са 

домаћим 

животињама (трава, 

ограда, чокањи, 

кукуруз и др.). Сва 

деца су могла да виде 

фарму. У холу смо 

качили радове децу у 

складу са пројектом.  

 

Снежана 

Маловразић, 

Андреата 

Александра 

,, Домаће 

животиње“   

 

Пројекат ,, 

Живи свет у 

нашем 

дворишту“  

 

07.02.2022.- 

01.04.2022. 

 

 

16.05.2022.-  

06.06.2022. 

 

Уносили смо разне 

материјале:  за први 

пројекат сензорну 

фарму, животиње, 

књиге, чаробну торбу, 

модле са обликом 

животиња и тесто..  

За други пројекат 

инсектаријум, лупе, 

енциклопедије, замке 

за бубе, пластичне 

бубе, плишане 

Поред боравка, 

користили смо 

хол(интерактивну 

таблу, дружење са 

старијим групама 

кроз игру и песму), 

друге боравке( 

вршњачко 

повезивање), 

двориште (разне 

покретне игре). 

 

 

Милка 

Костецки, 

Ивана Рапић 

Пројекат 

“Звуци око 

нас-Шта се 

то чује? 

Какав је то 

звук?”  

Пројекат 

„Стазе Деда 

Мраза-Дођи 

ће Нова 

година и 

доћи ће Деда 

Мраз!“ 

 „Отисци и 

трагови“ 

„Добро дрво“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 15.112021. 

19.11 2021  

 

 

06.12.2021. 

24. 12 2021 

 

 

 

28.02-04.03 

 

 

 

18.-22. 04,2022 

 

26.-29. 04.2022. 

 

 

 

 

У новембру смо 

боравак обогатиле 

мноштвом 

инструмената  (због 

пројекта „Звуци око 

нас“.)  

Тему инспирисану 

животињама из шуме 

смо обогатиле 

мобилном 

„просторном целином 

за физичке 

активности“ где су 

деца могла да 

опонашају кретање 

животиња кроз 

савладавање препрека 

на мини полигону. 

Родитељи и деца су 

се укључила у 

прављење“ шумског 

паноа“, где смо 

качиле дечије радове. 

Кад год је време 

дозвољавало 

боравили смо у 

дворишту вртића, 

користећи све 

предности боравка на 

отвореном, у 

природном  

окружењу (поготово 

током септембра и 

октобра месеца). 

У оквиру вршњачког 

дружења ходници 

нашег вртића били су 

мали „тргови“ 

размене знања и 

осећања (заједничке 

прославе пројеката, 

музичка дружења). 

Вршњачку сарадњу  

са средњом 

васпитном групом 

(„Лептирићима“) 

обогатили смо 
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Колегинице М.З. и М. 

К. Су, почетком 

новембра, у 

средишњем делу 

ходника направиле 

„Позоришни трг“ на 

којем су се деца из 

свих група окупљала 

различитим поводом 

(обележавање  

„У сусрет Светом 

Сави“-просторну 

целину за моторичке 

активности смо 

обогатиле спортским 

реквизитима уз помоћ 

којих смо 

„реконструисали“ 

путовање младога 

Растка до Свете горе. 

„Отисци и трагови“ –

просторна целина за 

ликовне активности 

обогаћена је 

мноштвом материјала 

који остављају 

отиске,трагове; 

сусретима и 

активностима на 

тераси која се налази 

између наших 

боравака. 

 

 

 

 

Брилијантина 

Сурла, Ана 

Станић 

„Нова соба“    

„Мој 

љубимац и 

ја“.   

„Наша 

телевизија“  

 „Дрво“  

 „Како се 

прави 

сладолед“  

 

 

 

05.11.2021. 

 

29.11. – 

16.12.2021. 

 

03.02.- 

15.03.2022. 

 

28.03.- 

03.05.2022. 

 06.06. и још 

увек траје. 

 

 

У току трајања оба 

пројекта формирали 

смо просторне целине 

везане за тему 

пројекта, а постојеће 

просторне целине 

обогатили смо 

садржајима везаним 

за пројекат. 

 

-У радној соби 

формиране су 

просторне целине у 

складу са пројектом, а 

постојеће просторне 

целине допуњене су 

новим материјалима. 

Током трајања 

пројекта „Дрво“ 

користили смо 

двориште вртића које 

је богато дрвећем 

тако што смо 

посматрали и 

истраживали кору 

дрвета и његове 

делове.  

По завршетку 

пројекта просторну 

целину везану за 

пројекат преместимо 

у ходник како би је 

користила и деца из 

других група. 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Драгана Весић 

Милица Куч 

Доношење енциклопедија материјала,експерименти ,слање 

линкова. 

Родитељи су доносили материјале,истраживала са децом на 

интернету,довршавали макету града ,као и разне крајеве једне 

приче о лопти. 
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Маријана Печиљ 

Маја Зубац 

Родитељи: вибер групе, помоћ у откривању шта је на 

фотографији(украсна тиквица), фотографије на који начин су 

истраживали код куће, родитељи шаљу плодове 

(тиквице,бундеве,воће поврће...), мајка Н.М. предлаже где да 

сместимо наше биљке које смо засадили,да би имали више 

светлости и боље напредовали,родитељи  К.В.предлажу да 

посетимо рибарницу “Радован ин“, пратња у шетњи до пијаце 

Д.Х, Ј.Р., свако дете са родитељима прави страницу наше књиге 

какви смо били као мали,шта смо јели,а какви смо сада са пет 

година и шта сада једемо, родитељ С.С. предлаже да посетимо 

салу за вежбање „Мис фит ин“ и да вежбано са њом, што смо и 

урадили.. 

Мајка дечака П.Д. посетила нас у групи и на интерактивној табли 

приказала презентацију о пећинама, пећинском накиту, ко све 

живи у пећини, ко је некада живео... 

Родитељи су слали различиту гардеробу коју смо заједно са децом 

прекрајали и правили моделе који су носили пећинске жене и 

мушкарци. Све то смо приказали другарима из нашег објекта. 

16.04.2022. породица Дубајић организовала излет на Фрушку гору 

где смо посетили видиковац Орлово бојиште, Петрову пећину, 

ливаду Чекић, језеро Поповица. То је било уједно и прослава 

пројекта. Учествовало је укупно 47 родитеља, деце, бака... 

Јелена Филиповић 

Мира Јунг 

Гост, бака детета  Лена, куварица, испекла је хлеб. 

Породица је у овај пројекат укључена тако што смо им послали 

писмо да смо започели пројекат и да се и они сами укључе са 

својим идејама. Родитељи доносе звучне књиге (оглашавање), 

материјал, тактилне књиге, дрвене табле са прозорима (унутра 

животиње) и друго.  

Снежана Маловразић Родитеље смо укључивали путем вибер групе тако што смо слали 

различита обавештења о дешавањима у групи, наводили смо 

начине учествовања родитеља, писали зашто нам је то важно, 

подсећали их о Годинама узлета, разговарали на пријему и 

отпусту. 

Милка Костецки 

Ивана Рапић 

Информације  смо износиле у вајбер групи. Тако су родитељи 

имали могућност да у време када њима одговара (и у мери која је 

њима оптимална) учествују у понуђеним садржајима. 

У децембру месецу, у оквиру прославе пројекта,  у групи је 

гостовала  мама дечака Д.С. на нашем новогодишњем концерту. 

Мама девојчице А.В. дала је свој допринос у очувању „Деда  

Мразовске чаролије“ спојивши рођендан детета,  долазак Деда 

Мраза и испуњење новогодишње жеље. На прослави пројекта 

присуствовао је и један велики плишани меда, баш онакав кавког 

је девојчица А.В пожелела. 

У жељи да проширимо сарадњу са родитељима, понудили смо им  

могућност да у дужем временском периоду  (од марта до јуна 

месеца) гостују у нашој групи са активностима, идејама које су 

њима блиске, интересантне и које желе да поделе са другом 

децом. Овакав концепт се, по оствареним резултатима, показао 

врло плодним. Серијал дружења смо назвали „Од моје породице 

на дар...“ 

10.03 Мама девојчице Ш.Х.-гост у групи. Певамо Хеленине 

омиљене песме, уз помоћ породичног зида Х.Ш. заједно са мамом 

представља чланове своје породице. 

 21. 04-мама дечака Б.З је,  уз помоћ Богдановог брата, показала 

деци  како настаје   „чаробна ускршња течност“. Као професор 
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фармације у средњој школи правила је заједно са децом гелове у 

боји.  

10.05. гостовање маме и брата В.П.  Учимо да клацкамо лопту под 

стручним руководством маме Ј.С.П, некадашње кошаркашице КК 

„Партизан“.  

25.05.- гостовање у групи маме и сестре девојчице Т.А. 

(„Фризерски студио“-Плетенице за девојчице, шик-гел фризуре за 

дечаке). 

26.05.-гостовање породице Станисављевић (тата је представио 

своје занимање и показао деци превозно средство које користи-

велики црвени камион. Мама је певала са нама омиљене песме 

њеног детињства). 

27.05 –чланови породице Швигир (тата,мама и брат) у дворишту 

вртића су нас упознали  са кућним љубимцима (корњачама 

Донателом, Рафаелом и Леонардом). 

08.06-рођенданско дружење са члановима породице С.Ш. у 

нашем боравку. 

13.-19.05 На иницијативу васпитачица из млађе јаслене и старије 

групе, тате девојчице И.Д. и дечака У.П. укључили су се у акцију 

уређења дворишта. Тата М. Д. је направио трактор од старих 

гума, заједно су правили  полигон за провлачење, а тата М.П. је 

фарбао дрвене справе за играње. 

16. 05. –заједничко дружење деце, родитеља и васпитача  у 

објекту „Невен“ поводом Међународног дана породице, у 

послеподневним часовима (од 17-18ч) у организацији 

васпитачица из свих васпитних група. 

Родитељи и остали чланови породице су се укључили у 

активности које су везане за реализацију тема/пројеката. Заједно 

са децом правили су заштитни знак свог детета, симбол који ће их 

престављати (у оквиру теме „Наш грб“). У оквиру пројекта 

„Добро дрво“ слали су нам фотографије или радове њиховог 

омиљеног дрвета који су бирали на нивоу породице. 

Брилијантина Сурла,  

Ана Станић 

Током првог пројекта родитељи су нам помогли у опремању собе 

слањем материјала.У други пројекат укључили су се слањем 

фотографија, помогли су у опремању просторне целине, путем 

путујуће свеске. 

 Родитељи су учествовали тако што су прикупљали и доносили 

материјале потребне за пројекат, слањем видео снимака током 

пројекта „Наша телевизија“, прављењем њиховог породичног 

дрвета од рециклажног материјала. 

 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Драгана Весић 

Милица Куч 

Информациони родитељски састанак, 

упознавање са протоколом о безбеднишћу деце, 

адаптацијом, папирологијом, као и упознавањеса 

родитељима и њиховим очекивањима. 

 Дружење са родитељима за Нову годину. 

Потписивање анекса уговора Јоб-преузимање и 

потписивање                                                                   

Договор око набавке материјала у току наредног 

Септембар 

 

 

 

 

Децембар 

 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

52 
 

периода                                                                               

Договор око посете цркви 

 Прослава пројекта-правимо макету нашег 

града,присутно 12 родитеља                             

обележавање светског дана породице кроз 

активности у боравцима и у дворишту вртића 

04.02.2022. 

08.04.2022. 

6.мај 

Маријана Печиљ 

Маја Зубац  

Родитељски састанак за новоуписану децу у 

објекту „Сунце“ (јаслице,мешовите,главни 

васпитач из објекта „Невен“) 

Информативни родитељски састанак 

 

нови анекс уговори, нови облик сарадње – мирне 

активности, ППП, текућа питања 

 

Дружење са родитељима излет на Фрушку гору 

 

Обележавање дана породице 

 

Дружење са родитељима  „Волим да певам, 

волим да свирам“  

27.08.2021. 

 

 

14.09.2021. 

 

 

04.02.2022. 

 

 

16.04.2022. 

 

16.05.2022. 

 

24.06.2022. 

Јелена Филиповић 

Мира Јунг 

Заједнички родитељски састанак 

Упознавање, адаптација 

Зимски распуст 

Теме: Питања родитеља, обавештење о новим 

информацијама у групи и ускршња радионица.  

27.08.2021. 

01.09.2021. 

20.12.2021. 

 

19.04.2022. 

Снежана Маловразић Адаптација деце 

Упознавање родитеља са протоколом заштите 

деце од насиља 

Израда новогодишњих украса 

Дружење са породицом у дворишту вртића, 

собама и холу за Дан породице 

Крајем месеца јуна планирамо родитељски 

састанак и дружење са децом и родитељима јер 

деца прелазе у најмлађу васпитну групу. 

27.08.2021 

28.09.2021. 

 

22.12.2021. 

 

 

17.05.2022. 

Милка Костецки 

Ивана Рапић 

заједнички родитељски састанак у објекту 

„Сунце“.  

Разговарали смо о: протоколу о заштити од 

насиља; садржају васпитно-образовног рада; 

облицима сарадње са родитељима;  адаптацији 

(како протиче);  приоритетима у раду са децом 

током септембра и октобра месеца ( усвајање 

правила понашања, истицање важности физичке 

безбедности и емотивне сигурности деце);  

анкете, упитници, формулари. 

Први и последњи родитељски састанак у другом 

полугодишту планирамо да реализујемо у 

наредном периоду, до краја школске године. 

Поред техничких питања (организације дежурста 

преко летњег распуста), осврнућемо се на 

протекли период и најавити шта нас очекује. 

Принципи рада у складу са „Годинама 

узлета“,основне вредности и тековине нових 

„Основа програма“, неопходност и важност 

сарадње са родитељима, локалном заједницом, 

27. 08.2021. 

14.09.2021. 
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уређење средине-незаобилазне  су теме у 

наредном периоду.  

Планирамо да скренемо пажњу родитељима на 

наша реална очекивања која су везана за 

понашање деце у вртићу, а која су у складу са 

њиховим узрастом (самосталност, поштовање 

правила понашања, међувршањачка 

комуникација). 

Брилијантина Сурла, 

Ана Станић 

Први родитељски састанак – упознавање са 

протоколом о безбедности деце; доносим са 

собом – радионица; ЈОБ ; упознавање са 

пројектним учењем и укључивање родитеља. 

мајка Н.Б. гост у групи, Дан здраве хране 

заједничко дружење деце и родитеља, правимо 

Новогодишње украсе за јелку.  

Родитељски састанак са дневним редом:  

-Анекси уговора  

-У познавање са пројектима у ВОР-у у нашој 

групи и на нивоу објекта.  

Дружење са родитељима и децом поводом 

Светског дана породице. 

14.09.2021. 

 

 

 

 

15.10. 

 

13.12.  

 

 

04.02.2022. 

мај 

 

 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА  
ВАСПИТНА ГРУПА, ВАСПИТАЧИ ТЕМА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Драгана Весић 

Милица Куч 

 

/обележавање светског дана 

породице кроз активности у 

боравцима и у дворишту вртића 

 

 

16.05.2022. 

Маријана Печиљ 

Маја Зубац 

 

08.10.2021. опера за децу „Цврчак и 

мрав“ 

21.12.2021. представа за децу „ 

Новогодишње жеље једног злоћка“ 

12.2021. Хуманитарна акција 

Црвеног крста „Један пакетић много 

љубави“ 

12.2021. Новчана хуманитарна 

акција „Наше мало њима пуно 

значи“ организовали родитељи 

старије јаслене групе 

 

Јелена Филиповић 

Мира Јунг 

 

Радионица „Очекивања од вртића“ 

ускршња радионица.  

20.12.2021. 

 

19.04.2022. 

Снежана Маловразић   

Милка Костецки 

Ивана Рапић 

  

Брилијантина Сурла,  

Ана Станић 

заједничко дружење деце и 

родитеља, правимо Новогодишње 

украсе за јелку.  

 

13.12.  

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 
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ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Драгана Весић 

Милица Куч 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

На захтев 

васпитача  

Превазилажење препрека у 

раду са дететом са посебним 

потребама  

11.02.2022.Потешкоће у 

адаптацији 

22.03.2022. Потескоће у 

комуникацији са друом 

децом 

05.04.2022. Похвале у 

васпитању деце 

Маријана Печиљ 

Маја Зубац 

4 

 

 

 

 

7 

2 на захтев 

родитеља 

2 на захтев 

васпитача 

 

На обостране 

захтеве 

03.09.2021. индивидуални 

разговор обављен са мајком 

новоуписаног детета А.М. у 

вези преласка из друго 

објекта 

17.09.2021. индивидуални 

разговор са мајком Д.П. у 

вези напредка фазе 

негодовања 

15.10.2021. индивидуални 

разговори са мајком Д. П. У 

вези напредка говор у 

трећем лицу 

19.11. 2021. индивидуални 

разговори са мајком Д.П. у 

вези напредка фине 

моторике 

04.02.2022. Мајка дечака 

П.С.( ИЈОП ) долази на 

разговор , како и на који 

начин да уведемо мирне 

активности. Договорили смо 

се да то иде постепено и 

како детету прија. 

Иницијатива родитеља. 

09.02.2022. Разговор са 

мајком Г.М. о усмеравању 

пажње детета код куће и у 

вртићу. Мајци су дати 

предлози. Иницијатива и 

родитеља и васпитача. 

21.02.2022. Разговор са 

мајком Д.П. о честим 

сукобима са дечаком Г.М. 

Договорили смо се да 

попричамо на ову тему са 

децом у вртићу. Деца су 

предложила да се дечаци 

раздвоје један период. 

Иницијатива родитеља. 

10.03.2022. Разговор са 

мајком детета М.Д. о 
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напредовању детета. 

Покренута разговором 

педагога, мајка се више 

заинтересовала на који 

начин да помогнемо и које је 

наше мишљење. Мајци су 

дате сугестије и предлози. 

Иницијатива родитеља. 

26.05.2022. Разговор са 

мајком и оцем дечака Р.К. о 

честим сукобима са дечаком 

Г.М. поразговарали смо о 

правилима у групи и 

непоштовању истих. Дати су 

предлози и сугестије. 

Иницијатива родитеља. 

10.06.2022. Разговор са 

мајком дечака Д.П. Мајка је 

изразила велику забринутост 

због постојања грубљег 

физичког контакт између 

дечака Д.П. и Г.М. Мајци су 

дате јасне информације и 

савети. Такође је мајка 

приметила да дечак има 

изражену заинтересованост 

за ве це шољу. Дат јој је 

савет и помоћ приликом 

решавања овог проблема. 

Иницијатива родитеља. 

  

Јелена Филиповић 

Мира Јунг 

1 

 

2 

 

 

На захтев 

родитеља 

1 на захтев мајке 

 

 

 

 

 

 

1 на захтев 

васпитача 

 

 

 

Разговор са оцем дечака око 

развода са мајком. 

- Разговор са мајком М.С. - 

мајка се интересује о 

дежурству за време лета. Не 

жели да доводи дете ако 

једна од васпитачица није у 

групи.  

Разговор са мајком Л.Л. - 

Приметили смо да се дете не 

одазива на своје име и не 

жели да се дружи са другом 

децом. Мајка је кренула да 

води дете код специјалиста 

и о свему је обавештена 

стручна служба.  

 

Снежана Маловразић 1 

 

 

6 

На захтев 

родитеља 

 

3 на захтев 

васпитача 

3 на захтев 

родитеља 

Сметње у развоју, уз 

присуство психолога Неде 

А.Ђ. 

04.02.2022. индивидуални 

разговор са мајком Б. Л. о 

понашању детета на 

иницијативу васпитача 
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 17.02.2022. са мајком М.Д. 

телефонски и уживо 

21.02. 2022. са мајком С.Р. 

на иницијативу васпитача 

08.03.2022. индивидуални 

разговор са мајком К.Т. о 

адаптацији и прилагођавању  

на вртић 

22.03.2022. са мајком Н.С. 

телефонски  

01.04.2022. индивидуални 

разговор са мајком Л.Т. о 

адаптацији, прилагођавању 

на вртић, ритму дана 

Милка Костецки 

Ивана Рапић 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 на захтев 

родитеља 

1 на захтев 

васпитача 

 

 

 

 

1 на захтев 

родитеља 

 

1 на захтев 

васпитача 

Један је инициран од стране 

родитеља  (15.09 2021) због 

специфичности у исхрани 

детета П.К. које се 

одражавају на 

функционисање детета и  

његове потребе. 

Други разговор инициран је 

од стране васпитача (02. 11 

2021.) због специфичности у 

развоју говора код девојчице 

Ш.Х. Овом разговору је 

присуствовала и логопед 

С.П. 

10. маја 2022. године на 

иницијативу маме Д.П. 

разговарале смо о понашању 

детета У.П. у групи. 

11. маја 2022. године мама 

Е.Б. присуствовала је 

индивидуалном разговору 

које су иницирале 

васпитачице и психолог 

Н.А.Ђ. Мама је упозната са 

постигнућима и 

потешкоћама са којим се 

сусреће М.Б., поготово 

облицима понашања која су 

констатна од почетка 

школске године.  

Брилијантина Сурла, 

Ана Станић 

2 

 

2 

2 на захтев 

родитеља 

2 на захтев 

родитеља 

Повод је био интересовање 

родитеља за дететова 

постигнућа. 

Повод у првом случају била 

је позитивна промена у 

дететовом каналисању 

емоција, мајка је поделила 

са васпитачима информације 

о дететовом напретку.  

У другом случају повод 

индивидуалног разговора 
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био је одлазак мајке на рад у 

Немачку. 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Драгана Весић 

Милица Куч 

Покушали смо сарадњу  са 

пчеларом који због  

епидемиолошке ситуације 

није мога да нас прими, 

разменили смо искуства са 

вршњацима из ,,Лабуда“ 

Сарадња са туристичком 

агенцијом која нам је 

донирала разне материјале о 

нашем граду,март 2022. 

Посете разних објекТа у 

нашем граду 

цркве,библиотеке,музеја,... у 

фебруару и марту 2022. 

У првом пројекту 

укључили смо 

мајку која је 

биолог,самим тим 

стручњак у својој 

области 

Сарадња са о.ш."Јован 

Поповић" 

мапирање,слали смо 

задстке и решења 

једни другима,март 

2022. 

 

Маријана Печиљ 

Маја Зубац 

Због епидемиолошке 

ситуације,имали смо 

потешкоће у довођењу 

екперата у радну собу,али 

смо имали одличну сарадњу 

са локалном заједницом,те 

смо посетили градску 

пијацу,продавницу здраве 

хране. 

 

Пројекат „Ко живи у пећини“ 

16.04.2022. излет на Фрушкој 

гори, посета и обиласци 

видиковца Орлово бојиште, 

Петрова пећина, ливада 

Чекић,језеро Поповица. 

21.12. 2022.позоришна 

представа „Новогодишња 

жеља једног злоћка“ 

25.12.2022. Хуманитарна 

акција  Црвеног крста „Један 

пакетић много љубави“ 

28.03.2022. позоришна 

представа „Пчелица Дана“ 

опера за децу 

20-30.04.2022. Хуманитарни 

ускршњи базар, новчана 

помоћ Александри Шапоња. 

Хуманитарној акцији су се 

прикључили медицинска 

школа из Сремске 

Митровице. Ова акција је 

била покренута од стране 

*Пројекат „Звук“ 

23.05.2022. 

Посетили 

логопеда Снежану 

Прелић у објекту 

„Сунце“ задатак 

нам је био да 

научимо да 

звиждимо 

(иницијатива 

дечака С.В.) 
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родитеља Бркљач Маријане 

која има двоје деце у објекту 

„Невен“09.05.2022.позоришна 

представа „Ускршња прича“ 

опера за децу 

10-30.05.2022. Сарадња са 

„Инђија путевима“ . 

Постављање саобраћајних 

знакова, лежећих полицајаца, 

обележавање пешачких 

стаза.. Формирање 

саобраћајног полигона у 

дворишту објекта „Невен“ 

13.05.2022. Крос РТС Србије 

15.06.2022. позоришна 

представа „Побуна лутака“ 

Јелена Филиповић 

Мира Јунг 

Пред крај пројекта из 

зоолошког врта “Коки” 

стигао нам је мали коњ 

(пони). Власник врта га је 

довезао испред вртића и обе 

јаслене групе су изашле да 

виде понија и да се сликају са 

њим.  

У вртић је донео куцу која 

има уредне папире и није 

била у контакту са људима. 

Сазнали смо како живи куца, 

шта једе и друго.  

За време пројекта 

дошао нам је 

експерт- 

ветеринар. 

Нисмо имали сарадњу 

зато што смо јаслице.  

Снежана 

Маловразић 

 

 

 

 

 

Посета из Зоо парка Коки  

Пони Френки, прослава 

пројекта са средњом јасленом 

Посета у групи 

гост експерт В.В. 

ветеринар са 

куцом Гаријем ( у 

току пројекта) 

 

Гост у групи 

стручни сарадник 

С.П. прича нам 

причу о веселом 

језичку (у току 

првог пројекта) 

 

Милка Костецки 

Ивана Рапић 

У првом полугодишту смо се 

укључивали у активности 

које су реализоване на нивоу 

установе (две позоришне 

представе и крос РТС-а).  

08.10 2021. Опера за децу 

„Цврчак и мрав“  

04. 11 2021. Крос РТС-а  

21. 12 2021. Представа за 

децу „Новогодишња жеља 

једног злоћка“ 

Локална заједница се 

укључивала двосмерно.  

Најчешће је иницијатива, 
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реализација и њихово 

присуство долазило „споља“ 

(од самих актера) или од  

управе вртића. 

28.03.2022.опера за децу 

„Пчелица дана“ и   

09. 05.2022. Опера за децу 

„Ускршње приче“ (удружење 

„Високо Ц“) 

-13. 05.2022. Крос РТС-а 

„Кроз Србију“ у сарадњи са 

Министарством просвете. 

-15.06.2022. Представа 

„Побуна лутака“ (позориште 

„Театрило“ из Новог Сада). 

Сарадња, иницирана од 

стране васпитача, била је 

најинтезивнија у оквиру 

пројекта „Добро дрво“ када 

смо сарађивали са 

расадником „Гринвеј“ и 

инжењерком холтикултуре 

Јеленом Живковић, као и са 

пољопривредном апотеком 

„Ратар“ (у периоду од 04.-15. 

04) 

У ускршњу хуманитарну 

акцију укључили су се 

професори и деца Средње 

медицинске школе „Драгиња 

Никшић“ из Сремске 

Митровице (на иницијативу 

маме Ј. С, професорице ове 

школе и маме дечака из наше 

групе. Они су донирали 

различите фармацеутске 

производе које праве у 

оквиру редовне наставе.) 

Брилијантина 

Сурла, Ана Станић 

Ветеринарска станица 

Током пројекта „Дрво“ 

обишли смо парк у О.Ш. „ 

Јован Поповић“ , а потом смо 

посетили и другаре из 

припремне групе.  

Посета 

ветеринара у 

склопу пројекта 

„Мој љубимац и 

ја“. 

 

 

Пројекат „Дрво“ 26.05. 

посета О.Ш. „Јован 

Поповић“  

 

 

 

ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 

ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Драгана Весић 

Милица Куч 

Сарадња са колегиницама,из ,,Лабуда“ google састанци са вршњацима из 

других земаља преко etwininga размена искустава.                                            

Сарадња са децом о.ш."Јован Поповић"током пројекта                                                                          

У мају посета будућих предшколаца О.Ш."Јован Попвић"забавиште 
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Маријана Печиљ 

Маја Зубац 

Свакодневно деца прелазе из групе у групу и играју се у новим просторним 

целинама, користе ходник, и неколико девојчица свакодневно помажу 

јасленцима у причању приче, игри, пресвлачењу пелена... 

07.06.2022. посета основној школи „Јован Поповић“(14 деце) 

09.06.2022. Посета основној школи „Петар Кочић“(22 деце) 

Васпитачи Печиљ Маријана и Зубац Маја су водила децу из целог објекта 

„Невен“ да се упознају са простором, васпитачима у основној школи. 

Од другог полугодишта старија васпитна група је у пару са старијом 

јасленом групом. Барем два пута недељно, ако не и више, деца из старије 

васпитне групе су одлазила код млађих другара где су им помагали око 

различитих свакодневних актиности (подела доручка, обување, 

облачење..), тако и око различитих облика сарадње (музичке, еколошке, 

спортске активности), око пројеката који су се реализовали.... 

У пројекту „Ко живи у пећини“ послали смо писмо деци из објекта 

„Маслачак“ у  Бешки да погледају филм на youtube. Они су нам послали 

видео снимак на који начин су добили писмо (лук и стрела) и како су деца 

реаговала после одгледаног филма. 

Јелена Филиповић 

Мира Јунг 

Посета другим групама и доласцима старије деце у групу. 

 

Снежана Маловразић Деца су учестовала на свим догађајима у објекту, али због адаптације деце 

нисмо били у стању да се више дружимо са децом из старијих васпитних 

група. 

07.02.2022. Старија група- деца из старије групе донели кућицу скривалицу 

за пројекат 

15.02.2022. Старија група – игра на холу испред интерактивне табле уз 

музику и покрет 

22.02.2022, Вршњачко повезивање са децом из објекта Сунце( послали нам 

снимак игре  

уз песму ,, иде маца око тебе “), 

10.03.2022. Средња јаслена група – гост у групи стручни сарадник С.П. 

прича нам причу ,,Весели језичак “ 

16.03.2022. Средња јаслена- интерактивна табла, певање песама 

12.04.2022. Старија група- уређивање простора у соби 

18.04.2022. Старија група- певамо ,,шири, шири “ 

28.04.2022. Средња јаслена и старија група певамо ,, кад смо  били бебе“ 

17.05. 2022. деца из старије групе у дворишту вртића ,,помажу нам да 

ухватимо бубе “ 

19.05.2022. деца из старије групе донела нам лупе за пројекат 

 

Милка Костецки 

Ивана Рапић 

Објекат „Невен“  је карактеристичан по присности и  повезаности  група у 

свакодневном животу вртића.  

То још више долази до изражаја приликом „слављења пројеката“ . 

Деца из наше групе су често гостовала код вршњака кроз музичке наступе. 

Такође, укључивали смо се у све активности које су организоване на нивоу 

објекта (Дечија недеља, Светски дан детета) поготово у периоду када је 

адаптација деце приведена крају и када су услови за такву врсту сарадње 

били оптимални. 

Брилијантина Сурла, 

Ана Станић 

Деца из других васпитних група свакодневно су имала приступ нашој 

радној соби и просторним целинама. Најчешће су долазила деца старије и 

мешовите групе. Такође су учествовали у прослави пројекта. 

Троје деце из наше групе прелази у припремну групу и они су са децом из 

старије групе посетили школе и васпитачице код којих ће ићи.  
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2.1.4.  ОШ „Душан Јерковић“,  Инђија 

 У простору при ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији у радној 2022/23. години васпитно-

образовни рад је реализован у пет васпитних групa, од тога три целодневне и  две полудневне 

припремне предшколске групе. Пројектно планирање је примењено у свим васпитним групама. 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТ

А 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА ИГРУ 

И ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мирјана 

Шкорић, 

Милица  

Лалић 

Кућни 

љубимац-

пас 

 

Уметност  

 

У 

цартству 

инсеката 

 

25.10.-

29.11.2021. 

 

01.03.-

08.04.2022. 

03.05.- 

16.06.2022. 

Уносили потребне 

реквизите и 

материјале у складу 

са темом пројекта 

 

Промене у боравку 

штафелаји сликарска 

платна великог 

формата темпере 

угљен за 

цртање,репродукције 

познатих уметника 

Посетили су кућу 

Војновић 

Маја 

Костандиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат 

„Сатови“ 

 

„Ово сам 

ја“  

 

„Животињ

е о којима 

човек 

брине“  

 

 

 

од 25.10.2021. 

до 14.12.2021. 

 

23.02.-

29.03.2022. 

 

28.04.2022.- 

 

Простор за игру је 

опремљен са разним 

сатовима које су деца 

правила, како у 

школи, тако и код 

куће са својим 

родитељима, 

различитим 

материјалима који су 

децу наводили на 

даља истраживања. 

У складу са дечијим 

интересовањима и 

пројектном темом 

смо уносили 

различите 

материјале, 

литературе... 

 

 

Користили су 

двориште школе, 

свакодневно боравили 

у њему, бавили се 

физичким 

активностима, 

дружили се са 

другарима из 

целодневног боравка.. 

 

Лајбеншпергер 

Наташа, 

Ђуричић Јелена 

„Како 

расте моје 

тело“. 

 

„Hаша 

Србија“  

   

„Како 

расту 

биљке“   

 

14.10.2021.-

13.12.2021. 

 

21.01-02.03. 

2022. 

 

11.03.-06.05. 

2022. 

 

 

Промене смо 

направиле уношењем 

различитих игара и 

материјала у 

просторне целине 

којима су деца 

бирала место и 

помогла у опремању 

и мењању простора 

за игру и учење. 

Током пројеката 

просторија за боравак 

Поред радне собе, за 

потребе истраживања 

користили су се још и 

библиотека, градски 

парк, школа, 

двориште школе, 

расадник Ковачевић. 
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„Погоди 

ко сам“   

 

се мењала у складу са 

темом. Унесене су 

различите 

провокације у 

просторне целине, 

као и материјали уз 

помоћ којих су деца 

истраживала, учила и 

играла се. 

Наташа Банић 

Огњановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Рибице“ 

 

 

 

“Играјмо 

се 

словима“ 

 

“Цвеће“ 

 

“Хајдемо 

сви у 

школу“ 

 

 

18.10. – 

23.12.2021. 

 

 

21.02-

21.03.2022. 

 

28.03-

04.05.2022. 

 

23.05.2022. 

 

Током пројекта смо 

оформили нову 

просторну целину – 

истраживачку, за 

„наш пројекат“. 

 

Током реализације 

пројеката у циљу 

стварања 

инспиративне и 

провокативне 

средине у сарадњи са 

родитељима и децом  

допуњавали смо 

просторне целине  

наше радне собе. 

 

 

 

 

 

 

Поред радне собе 

користили су просторе 

у школи 

(двориште,фискултур

ну салу,учионице...)за 

игру и истраживање 

деце. 

Матић  

Јелена , 

 Даринка 

Косановић 

„Чему 

служи 

вода и где 

се све 

налази“ 

 

"Путујемо

..."  

 

 

"Хајдемо 

у џунглу"  

 

 

"Моја 

школа"  

 

 

15.10.2021.-

13.12.2021. 

 

 

02.02.-

15.03.2022. 

 

28.03.-

13.05.2022. 

 

 

25.05.-пројекат 

још траје 

У собу смо унеле 

различите посуде и 

флашице за 

експериментисање, 

оформиле смо 

простор за 

експериментисање, 

реални предмети за 

воду, лавори, кадице, 

бокали, чаше. 

Фотографије воде из 

природе. Унеле смо 

разне раствараче и 

нераствараче, да деца 

експериментишу и 

доказују различита 

својства и особине 

воде. 

У зависности од теме 

пројекта, мењали смо 

процесни сто, 

просторну целину за 

истраживање, 

додавали различите 

материјале. 

Поред собе смо 

користили ходник 

школе и тоалет. 

 

 

Обзиром на мали 

простор радне собе, 

користимо ходник за 

проширење просторне 

целине. 
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УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мирјана Шкорић 

Милица Лалић 

Родитељи доносили књиге, енциклопедије, макете кућице за псе, 

прича о свом псу, долазак родитеља ветеринара 

Родитељи су обавештавани путем вибер групе о дешавањима 

везаним за пројекте давали су предлоге слали приче, видео 

снимке, средства за рад… 

Маја Костандиновић Родитељи су учествовали тако што су доносили различите 

материјале за игру, књиге, енциклопедије, сатове, текстуални 

описи разних врста сатова, правили сатове од различитих 

материјала. 

Родитељи су обавештавани путем вибер групе о пројектима, 

актуелним темама.. Родитељи су се укључивали као експерти, 

представљали своје занимање, као помоћник током посете Зоо 

врту, слали потребне различите материјале, играчке, литературу, 

приче у складу са пројектном темом.. 

Лајбеншпергер  

Наташа , 

Ђуричић Јелена 

Родитељи су били укључени од самог почетка пројекта давањем 

својих идеја и предлога, предлагањем експерата, доношењем 

материјала за игру и учење, били су гости у групи, посетили смо 

радна места родитеља у оквиру теме... 

Чланове породице укључили смо у реализацију пројеката тако 

што смо путем вибер групе редовно обавештавили о предлогу 

пројкта како бисмо заједно дошли до теме. У складу са тим имали 

смо значајну подршку у прикупљању материјала, писању прича и 

занимљивости о различитим темама, проналажења експерата. 

Наташа Банић Огњановић Родитељи, гости у групи, извештачи са терена, током целог 

пројекта родитељи су активно учествовали, доносили нам књиге – 

енциклопедије, сликовнице, различите материјале. Сарадњу смо 

остварили и тако што су родитељи код куће са децом 

истраживали и слали нам занимљивости, писали приче... 

Чланове породице смо укључивали активно током реализације 

наших пројеката(као експерте,госте у групи,приликом помоћи за  

допуњавањем различитих материјала (просторних 

целина)родитељи су били позвани да дају своје 

предлоге,идеје,сугестије  током наших заједничких пројеката... 

Матић Јелена, 

Даринка Косановић 

Родитељи су слали фотографије о води, исечке из новина, 

доносили прибор за истраживачку просторну целину. 

Код куће су са децом радили огледе и експерименте и слали нам 

видео записе у вибер групу које смо деци пуштали путем лаптопа. 

Родитељи доносе материјале, реалне предмете, фотографије 

сходно теми пројекта, сувенире. 

Родитељ гост у групи-прича деци о путовањима 

Деца и родитељи смишљају причу где је дете главни јунак приче - 

наша књига о џунгли 

Израда маски за маскембал 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мирјана Шкорић 

Милица Лалић 

Упознавање 

Информације о програму заштите од насиља 

01.09.2021. 

22.09.2021. 
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У другом полугодишту одржан је родитељски 

састанак везан за једнодневни излет и тестирање 

деце  

Дан породице праве инсекте од рециклираног 

материјала 

 

 

 

 

12.06.2022. 

 

Маја Костандиновић 

Добродошлица деци и родитељима,прозивка 

деце 

Родитељски састанак: Посебни протокол за 

заштиту деце од насиља;Структура 

групе;Правила понашања; Сарадња са 

родитељима и друштвеном средином; Разно 

Родитељски састанак поводом једнодневног 

излета ; Нека питања 

У дворишту школе, поводом Светског дана 

породице, организовано је дружење-спортско 

такмичарске игре са родитељима и децом.. 

01.09.2021. 

 

17.09.2021. 

 

 

 

 

05.04.2022. 

 

 

12.05.2022. 

Лајбеншпергер 

Наташа , 

Ђуричић Јелена  

Родитељски састанак одржан , Упознајемо се и 

информишемо 

Родитељски састанак одржан План рада ППП-а 

(године узлета) 

- тестирање деце и полазак у први разред 

- једнодневни излет 

Такмичарско-спортске игре деце и родитеља 

одржане су у дворишту школе.  

01.09.2021. 

 

16.09.2021. 

06.04.2022. 

 

 

12.05.2022. 

Наташа Банић 

Огњаовић 

Прозивка деце и кратак родитељски састанак. 

 

Општи родитељски састанак(протокол о заштити 

деце од насиља, злостављања, занемаривања, 

план сарадње са породицом и друштвеном 

средином). Правила понашања у групи, 

упознавање родитеља са новим основама 

програма „Године узлета“, упознавање родитеља 

са програмом рада у случају ванредне ситуације. 

Текућа питања. 

Обавештење родитеља о тестирању деце 

приликом уписа у први разред 

-Договор око излета,-Реализација пројекта у 

нашој групи 

У сусрету Светском дану породице организовали 

смо дружење деце из нашег објекта и родитеља 

као и осталих чланова породицекроз спортске 

активности 

Планира се завршна приредба (дружење са 

родитељима и прослава пројекта) 

01.09.2022. 

 

16.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2022.  

 

 

 

 

12.05.2022 

23.06.2022 

Матић Јелена, 

Даринка Косановић 

Прозивка деце и опште информације 

Упознавање родитеља са новим програмом рада 

„Године узлета“ и пројектним планирањем. 

Протоколи, сагласности, осигурање и текућа 

питања. 

Договор око једнодневног излета и информације 

о тестирању за први разред 

Дружење са родитељима и децом поводом 

обележавања светског дана породице 

(такмичење у спортским играма) 

Припрема деце за полазак у школу - транзиција 

01.09.2021. 

 

16.9.2021. 

 

 

06.04.2022 

12.05.2022. 

 

02.06.2022., четвртак у 

17:00 - 
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РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА  
ВАСПИТНА ГРУПА, ВАСПИТАЧИ ТЕМА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мирјана Шкорић 

Милица Лалић 

 

Еколошке активности 

Дан Породице, праве инсекте од 

рециклираног материјала 

Током полугодишта 

мај 

Маја Костандиновић 

 

У дворишту школе, поводом 

Светског дана породице, 

организовано је дружење-спортско 

такмичарске игре са родитељима и 

децом.. 

12.05.2022. 

Лајбеншпергер Наташа ; Ђуричић 

Јелена 

Такмичарско-спортске игре деце и 

родитеља одржане су у дворишту 

школе. 

12.05.2022. 

Наташа Банић 

 

 

Дружење са родитељима и децом 

поводом обележавања светског дана 

породице (такмичење у спортским 

играма) 

12.5.2022. 

Матић Јелена и Даринка Косановић Дружење са родитељима и децом 

поводом обележавања светског дана 

породице (такмичење у спортским 

играма) 

12.05.2022., петак у 

17:00 

 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мирјана Шкорић 

Милица Лалић 

 

2 

 

2 

На  

захтев васпитача 

 

2 на  

захтев родитеља 

Алергија на храну 

Понашање детета 

 

 

Маја Костандиновић 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Одржано је  

6 индивидуалних 

разговора,  

на  

иницијативу 

васпитача  

и на обострану 

иницијативу; 

 

На 

обострану 

иницијативу 

Укљученост детета у ВОР 

(27.09. 04.10. 11.10. и 

15.10.2021.) 

Понашање детета приликом 

реализације појединих 

активности-прославе 

рођендана, новогодишње 

(22.10.) 

Понашање детета током 

боравка у колективу 

(29.11.2021.) 

Понашање детета у групи 

Лајбеншпергер Наташа, 

 Ђуричић Јелена 

3 

 

1 

Обострано 

 

На  

захтев родитеља 

Здравствено стање детета, 

док је за један разговор  

Отешана атаптација детета 

које се доселило из 

иностранства, 
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Одлагање поласка детета у 

први разред и потребна 

документација 

Наташа Банић 1 

 

3 

3 на захтев 

родитеља 

 

1 на захтев 

васпитача 

Напредак детета 

  

 

 

Матић Јелена, 

Даринка Косановић 

4  

 

 

2 

 

 

4 на захтев 

родитеља 

1 на обострани 

захтев 

1 на захтев 

васпитача 

 

 Адаптације детета 

 Ситуација која се догодила 

у вртићу 06.04.2022. 

 Постигнуће детета,  

17.05.2022. 

Промена понашања детета 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Мирјана Шкорић 

Милица Лалић 

 

 

 

 

Посета пет шопу 

Посета ветеринарској амбуланти 

Азил за псе   

Посета кући Војновић, библиотеци 

вртића и школе, градски парк, 

фудбалски стадион 

Отац ветеринар  

Маја 

Костандиновић 

Посета оптичарску радњу „Сат-

Оптикс“, 

 продавница „Love”,  

Посета часовничару, 

Посета Галерији Кући Војновић; 

Парк;  

Библиотека објекта „Сунце“;  

 Народна библиотека „др Ђорђе 

Натошевић“;  

Посета деци мешовите групе и 

васпитача А.К. Ж. 

 Опера за децу „Пчелица Дана“;  

 Једнодневни излет припремне 

групе Царској бари-Салаш 

„Лујза“-Зрењанин;  

 Опера за децу „Ускршња прича“ 

Посета логопеда из објекта 

„Сунце“;  

Крос РТС;  

Посета Зоо врту „Коки“; 

 Посета деце и васпитача старијих 

група из објекта „Сунце“ ;  

 Групно фотографисање деце;  

Представа за децу „Побуна лутака 

Посета ветеринарској станици 

„Кнез“ 

Наставница Љ.Ћ. из 

географије 

ОШ“Душан Јерковић“ 

је у дворишту школе 

где се и налази 

сунчани сат причала 

деци о томе на који 

начин сат мери време 

13.12.2021.; 

 

 

 

 

 

 

08.04.2022. 

 Савет за безбедност 

саобраћаја-посета 

представника; 

 

Библиотеци 

вртића „Сунце“ 

којој смо 

поклонили и 

један примерак 

наше књиге о 

сатовима коју су 

деца правила са 

васпитачем; 

Лајбеншпергер 

Наташа, 

24.09.2021. Посета манифестације 

Дани меда у центру града; 

17.11.2021. 21.12.2021. 
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Ђуричић  

Јелена 

Приредба у холу школе. 

04.10.2021.  Промовисање дечијих 

права на платоу испред поште.                                

07.10.2021. Посета разреда III2 у 

оквиру дечијенедеље; Позоришна 

представа Цврчак и мрав у 

Културном центру. 

Локална заједница била је 

укључена у реализацију програма 

кроз лачите посете према 

договору: 

 - школска библиотека  

( проналазак потребне литературе) 

- градски парк ( истраживање) 

- расадник Ковачевић  

( стручна посета) 

Превентивна 

медицинска сестра 

М.Б гост у групи. 

30.11.2021. 

Превентивна 

медицинска сестра 

М.С гост у групи. 

 

Новогодишња 

позоришна 

представа  у 

вртићу. 

 

Наташа Банић Посета Барици 20.10.2021. 

Посета рибарници  

„Свети Никола“ 19.10.2021. 

Посета продавници 

 „Све за риболов“ 15.11.2021. 

Посета продавници кућних 

љубимаца „ НОА“ 

17.01.2022. посета кући Војновић, 

22.02.2022. посета школском часу, 

25.02.2022. посета градској 

библиотеци,  

28.03.2022. опера за децу пчелица 

„Дана“-објекат Сунце, 

 29.03.2022. парк,  

30.03.2022. посета градској 

пијаци,  

06.04.2022. посета расаднику 

„GREENWAY“, 

 08.04.2022. посета цвећари 

„Мишица“,  

12.04.2022. посета царској бари и 

салашу „Лујза“(Зрењанин), 

05.05.2022. посета градском 

стадиону,  

18.05.2022. посета зооврту „Коки“, 

27.05.2022. посета железничкој 

станици и парку где су деца у 

сарадњи са ЈКП „Комуналац“ 

садили цвеће,  

15.06.2022. „Побуна лутака“ 

представа за децу у објекту Сунце. 

  

Матић  

Јелена, 

 Даринка 

Косановић 

ЈКП „Водовод“  

 „Барица“ и градски базен  

 КУД-у "Соко"  

Туристичка агенција, 

Посета зоо-парка "Коки". 
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 ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 

ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мирјана Шкорић 

Милица Лалић 

Због великог броја деце у другим и нашој групи, и због малих боравака 

било је отежано дружење, прославили смо завршетак пројекта са 

другарима из полудневне групе 

Посетили су први разред,посетили другаре у о.ш Ј.Поповић. Угостили 

другаре из вртића који су били у посети…У школском дворишту урадили 

су мурал, сликали су на зиду дугачком 10 метара. 

Маја Костандиновић 

 

Посета и дружење са децом мешовите групе 4 у вртићу (27.10.); посета 

деци и васпитачима М.Л. и М.Ш.  из целодневног боравка 

ОШ“Д.Јерковић“ (06.12.) са којима је и прослављен завршетак пројекта 

(14.12.2021.) 

Посета деце и васпитача старијих група из објекта „Сунце“; 

Присуствовање, боравак деце у учионици школе; Школска библиотека; 

Лајбеншпергер 

Наташа ; Ђуричић 

Јелена 

 

Деца су свакодневно одлазила у другу групу, размењивала информације и 

нова сазнања са осталим вршњацима из припремног предшколског 

програма. Представила су пројекат деци из суседне групе. Такође имали 

смо лепу сарадњу са школом током полугодишта. 

У циљу подршке транзиције деце на наредни ниво образовања остварили 

смо сарадњу са школом кроз посету учитељици и четвртом разреду О.Ш 

„Душан Јерковић“, а и угостили наше млађе другаре, будуће предшколце, 

из више вртићких група. Деца су се упознала са простором и васпитачима 

који раде у припремном програму. 

Наташа Банић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Са децом припремне групе 1 смо током пројекта сарађивали и подстицали 

вршњачко учење, ми смо њима представили пројекат „Рибице“ , а они нама 

пројекат „Вода“ 

Обишли смо све просторије наше школе и посетили продужени боравак 

код учитељице( Т.У)., потом смо присуствовали часу музичке културе код 

учитељице( Б.М)., посета школи Јован Поповић и дружење са децом и 

учитељицом Љиљом и посета учитељици(М.Г).Такође деца вртићких 

група(деца која ће ове године похађати припремну групу) посетили су све 

групе нашег објекта. 

Матић Јелена и 

Даринка Косановић 

У склопу пројекта подржали смо вршњачко учење са две васпитне групе: 

припремна група 4 вода-рибе и припремна група 2 вода-тело 

Подржали смо вршњачко учење са децом из вртића путем вибер позива са 

мешовитом групом васпитача Мишковић и Костић, везано за њихов 

пројекат о уређењу собе 

Посета учитељицама четвртих разреда, јун месец 

Дете из петог разреда у оквиру пројекта о џунгли презентује свој рад из 

географије (биосфера џунгле)-09.05.2022. 

 

2.1.5. ОШ „Петар Кочић“,  Инђија 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У СРЕДИНИ 

ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

   

6.12-21.01.2022 

Током рада на пројекту 

под називом “Како тече 

Током пројекта 

коришћен је и 
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Сања 

Стефновић, 

Милица 

Вукмировић 

 

 “Како тече 

струја?” 

“Пут око 

света”  

“Плетениц

а”  

“Крећемо у 

школу”  

 

21.01-15.04.2022 

 

18.04-27.05.2022 

 

 

30.05-22.06.2022. 

 

струја?” промене које смо 

направили биле су у 

просторној целини за 

симболичку игру , 

формирање мале 

радионице и опремање 

исте са разним алатом, 

старим апаратима и 

електричним уређајима и 

“трафостаница” коју су 

деца правила од 

неструктуираног 

материјала. Док смо били 

у пројекту “Пут око света” 

оно што смо уносили у 

простор биле су разне 

врсте мапа, застава, карте 

света и држава,глобуси, 

фотографије градова па је 

тако у простору наше собе 

настала “сувенирница” 

коју су деца доносила и 

допуњавала са разним 

сувенирима из држава и 

градова у које смо 

“путовали”. А што се тиче 

пројекта “Плетеница” 

промене су такође биле у 

просторној средини за 

симболчичку игру по 

жељи деце а уз помоћ 

васпитача направљене су 

промене у простору а то је 

формирање “супер 

салона” унели смо разне 

алате за фризера и са 

неструктуираним 

материјалом по скици 

деце направили 

шампоњеру за салон. 

простор ходника 

који је заједнички 

за две групе 

целодневог 

боравка у којем се 

налази 

истраживачи 

центар по називу 

деце 

“лабараторија за 

истраживање 

косе”опремана 

лупама, 

микроскопима и 

сл. 

 

Снежана 

Марковић, 

Сања Репац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ У свету 

боја“  

 

„ Семе “   

 

„Ау што је 

школа 

сјајна “  

 

07.02-25.04.2022 

 

 

09.05-07.06.2022. 

 

08.06-24.06. 

2022. 

     Формирали смо нове 

просторне целине како у 

радној соби тако и у 

ходнику испред собе. 

Деца су свакодневно 

сходно интересовањима 

користила тај просториу 

истраживала.  

 

Током пројеката  

„ У свету боја „ 

посетили смо и 

ликовни кабинет 

,„Семе“ боравили 

смо у дворишту 

школе 

посматрајући 

биљке и уочавали 

смо структуру 

биљака, „током 

пројакта „ Ау што 

је школа сјајна „ 

посетили смо 

учионице , 
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кабинете, 

канцеларије и 

друге просторије 

у школи како би 

деци приближили 

школу. 

Тадић 

Смиљка 

 

Живот 

испод воде 

 

Ко живи у 

бајкама 

 

31.01.2022-

14.04.2022 

 

 

09.05.2022-

17.06.2022 

У складу са темом 

пројекта уносила сам 

разне природне 

материјале 

(каменчиће,песак,шкољке,

гранчице...) 

Књиге,енциклопедије,час

описе,фотографије,картон

е,џакове,ролне од убруса, 

кутије 

перлице,шљокице… 

Тако да су се просторне 

целине мењале у 

зависности од 

итересовања и пројеката. 

Користила сам 

школску 

библиотеку где 

смо узимали 

потребну 

литературу,такођ

е и двориште 

школе и школски 

терен где смо се 

бавили физичким 

активностима. 

 

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Сања Стефновић, 

Милица Вукмировић 

 

Родитељ гост у групи , експерт у пројекту “Како тече струја?” 

мама Ј.Е. извештај и приказ експеримената из музеја Николе 

Тесле.  

Родитељ гост у групи , експерт у пројекту “Пут око света”мама и 

бака, култура и обичаји Мађарске. Приказ фотографија и 

сувенира из Мађарске.  

Деда гост у групи- експерт у пројекту “Пут око света”, бивши 

спортиста који је свој радни век провео у Немачкој, приказ 

фотографија, сувенира, дрес клуба у Немачкој, разговор са децом 

о обичајима храни и култури.  

Родитељ гост у групи, експерт у пројекту “Плетеница”, плетење 

плетеница на разне начине, занимање фризер.  

Посета баки на радном месту , дрогерија Лили- поводом пројекта 

“Плетеница”.  

Сарадња са мајком из суседне групе, експерт фармацеут С.М. у 

пројекту “Плетеница”, израда сапуна за косу од коприве.  

Сарадња са штампаријом “Матић”, набавка картонских кутијица 

за сапун који су деца правила.  

Током обележавања Светског дана породице -родитељи и други 

чланови породице били су нам гости у групи, дружење у оквиру 

пројекта “Плетеница” деца их уче како се плете прстима на 

различите начине.  

Посета радном месту родитеља гости на часу мама -учитељица 

поводом транзиције деце и ППП у школу 

Снежана Марковић, Сања 

Репац 

 

      Родитељи су били укључени у пројекте сходно својим 

могућностима и интересовањима. Доносили су потребан 

материјал за пројекте, дека девојчице из групе био је гост ( 
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наставник ликовног ), мајка девојчице је помагала приликом 

поставке изложбе у галерији Куће Војновић, родитеље смо 

позвали на отварање изложбе дечијих радова поводом прославе 

пројекта „ У свету боја „ У пројекту „ Семе „ родитељи су 

правили хранилице за децом код куће. 

Тадић Смиљка 

 

Предложена сарадња при доношењу и опремању целина 

материјалима,родитељ гост у групи.. 

Родитељи су доносили 

књиге,енциклопедије,фотографије,приче,правили са децом кући 

водене животиње од различитог 

материјала,мачеве,штитове,круне,костиме 

Радионица са родитељима и  децом-правимо реквизите за потребе 

пројекта… 

  

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Сања Стефновић и 

Милица Вукмировић  

заједнички родитељски састанак две целодневне 

групе -Транзиција деце из ППП у школу, 

учесници родитељи, педагог, психолог и 

учитељица из школе Петар Кочић и васпитачи 

обе групе.  

родитељски састанак- договор око организације 

излета  

обележавање Светског дана породице- родитељи 

и чланови породице гости у нашем простору, 

учесници у пројекту,проширеној игри са децом и 

такмичење у друштвеним играма.  

приказ свих пројеката током године, дружење, 

заједничка журка за крај. 

10.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

11.04.2022. 

 

 

16.05.2022. 

  

Снежана Марковић, 

Сања Репац 

  

 тема родитељског састанка је била припрема 

деце за полазак у школу -транзиција . на 

родитељском састанку поред васпитача били су 

и стручни сарадници из школе , педагог, 

психолог и учитељица која прима прваке. 

тема договор око излета , потписивање 

сагласности као и потврда за ковид. 

Дружење са родитељима поводом Светског дана 

породице , одржали смо 16.05. 2022. 

 Дан отворених врата од 10 до 12.родитељи су 

долазили у простор где деца бораве, играли се са 

децом друштвених игара, цртали, сликали, 

разгледали дечије портфолије ...Мајка девојчице 

плела је девојчицама плетенице у склопу 

пројекта „ Плетеница „ из суседне групе 

Дружење са родитељима у зооврту Коки, „тата, 

мама играјте се са нама“  

 

10.02.2022. 

 

 

 

 

 

11.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2022. 

Тадић Смиљка  Општи родитељски састанак 

Радионица са родитељима поводом светског дана 

породице планирам дружење са децом и 

родитељима  

10.03.2022 

 

16.05.2022 

 

22.06.2022 
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РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА  
ВАСПИТНА ГРУПА, ВАСПИТАЧИ ТЕМА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Сања Стефновић, 

 Милица Вукмировић 

 

 

 

обележавање Светског дана 

породице- родитељи и чланови 

породице гости у нашем простору, 

учесници у пројекту,проширеној 

игри са децом и такмичење у 

друштвеним играма 

16.05.2022. 

Снежана Марковић,  

Сања Репац 

 

 Дружење са родитељима поводом 

Светског дана породице,  

 Дан отворених врата од 10 до 

12.родитељи су долазили у простор 

где деца бораве, играли се са децом 

друштвених игара, цртали, сликали, 

разгледали дечије портфолије 

...Мајка девојчице плела је 

девојчицама плетенице у склопу 

пројекта „ Плетеница „ из суседне 

групе 

Дружење са родитељима у зооврту 

Коки, „тата, мама играјте се са 

нама“ 

16.05. 2022. 

Тадић Смиљка 

 

Радионица са родитељима поводом 

светског дана породице 

 

16.05.2022. 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Сања Стефновић, 

 Милица Вукмировић 

 

4 2 на захтев 

васпитача 

 

2 на захтев 

родитеља 

 напредак и активности детета 

после корекције вида, 

 начин и подстицање дечијег 

укључивања у активности, 

договор око организације 

простора у пројекту, 

међусобно неслагање деце и 

породични односи 

Снежана Марковић, 

Сања Репац 

 

6 4 на захтев 

васпитача 

2 на захтев 

родитеља 

 постигнућа детета 

промена у понашању детета 

Тадић Смиљка 

 

2 1 на захтев 

родитеља 

 

1 на захтев 

родитеља 

постигнућа детета 

понашање детета и 

непоштовање правила 

понашања у групи. 
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УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Сања  

Стефновић 

Милица 

Вукмировић 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичка  

организација Инђије,  

Зоо врту Коки,  

Железничка станица,  

 Галерија Куће Војновић 

поводом изложбе деце, 

 Једнодневни излет -Бело Блато, 

Туристичка организација Сања 

травел, 

Средња школа смер фризер -

експерти у пројекту 

“Плетеница” 

Представе за децу 

 Келтско село  

-експерт Д.М. 

плетење Келтских 

плетеница (јун). 

 

 родитељски састанак 

поводом Транзиције из 

ППП у школу заједно са 

стручном службом 

школе и учитељицом. 

Снежана 

Марковић,  

Сања Репац 

 

Галерија Куће Војновић- разне 

изложбе, 

Фарбара Техно колор  -пројекат 

„У свету боја „     

Пољопривредна апотека Клас- 

пројекат „ Семе „  

Зоо врту Коки  -организовано 

дружење са родитељима 

поводом краја школске године. 

  

  Тадић Смиљка 

 

Библиотека ОШ Петар Кочић 

УСР Барица-разговор са 

пецарошима 

Галерија куће Војновић 

Народна библиотека Ђорђе 

Натошевић-библиотекар  прича  

бајке 

 

  

 

 ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 

ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Сања  

Стефновић, 

 Милица Вукмировић 

 

У фебруару смо организовали заједнички родитељски састанак са 

родитељима обе целодневне групе, педагогом, психологом школе Петар 

Кочић и учитељицом Ј.Е. која ће примити прваке.Током априла и маја у 

нашој групи имали смо неколико посета педагога Т.Ђ. и психолога З.П. 

Заједно са децом посетили смо радно место директора, педагога, психолога 

, упознали се с простором и техничким особљем школе. У мају и јуну 

месецу смо организовали посете учитељици Ј.Е.и деци 4.разреда, посета 

учитељици М.А. и деци првог разреда -такмичарске игре на часу физичког. 

Током маја месеца организовали смо дружења са децом продуженог 

боравка у дворишту школе (игре на отвореном простору).  
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Што се тиче транзиције из вртића у ППП у сарадњи са колегиницама 

оранизоване супосете деце која ће од септембра бити у нашој школи из 

објекта “Лабуд” деца и васпитачи М. Јајић, Н.Шаула, Д.Шијачки. Из 

објекта “Невен” деца и васпитачи М. Печиљ и М.Зубац. Из објекта “Сунце” 

деца и васпитачи Р.Божић, И. Лукић, Б.Костић, Љ.Радовановић.  

Родитељи деца која до сада нису била у колективу су контактирани 

телефонским позивом и направили смо вибер групу са родитељима путем 

које смо из обавестили о упису и транзицији деце из породице у школу и 

позвали да буду наши гости и упознају простор и васпитаче у уторак 

21.06.2022. 

Снежана Марковић, 

Сања Репац 

 

Да , остварили смо  и са васпитачима из вртића , договорене су посете деце 

која ће похађати ППП у ОШ Петар Кочић , посете су се организовале у 

јуну месецу. Деца су имала прилику да се упознају са простором , 

васпитачима , да поставе питања њиховим старијим другарима...  

Сарадња са школом је почела још у фебруару када смо имали и 

родитељски сасатанак са педагогом и психологом. Након тога смо имали 

посету четвртом разреду код учитељице Татајане Мандић. Планираном 

шетњом кроз школу деца су се упознала и са т 

Ехничким особљем као и са директорком, имали су могућност да јој 

поставе питања која су их зањимала. Деца су из школе добила летке о 

школи у коју крећу. 

Посета психолога групи ( мај -јун) 

Тадић Смиљка 

 

ОШ Петар Кочић,обишли просторије у школи:салу,кабинет за 

информатику,техничко,библиотеку,у трпезарији иначе ужинамо и 

користимо школски тоалет.Били на часу 1. разреда и на часу физичког 

4.разреда. 

 

 

2.1.6. ОШ „ Јован Поповић“,  Инђија 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Бранкица 

Петковић 

„Трагом 

необичних 

животиња“    

 

„Ми у свету 

уметности „ 

 

„ На новом 

почетку“  

 

 

 

06.12.2021.-

11.02.2022. 

 

 

14.03.2022.-

24.05.2022. 

 

 25.05. 2022           

24.06.2022. 

У соби нисам 

мењала ни уносила 

нови намештај, 

размештај због 

величине собе . али 

сам унела штафелај, 

слике уметника, 

нове  материјале , 

боје, подлоге за рад. 

 

 

 

Користили смо 

интернет, двориште, 

парк око школе. 

Посетили музеј Саве 

Шумановић у Шиду. 

 

Шетали смо по холу 

школе,  истраживали  

и тражили одговоре 

на постављена дечја 

питања, били у 

учионицама, 

посетили учитељицу 

четвтог разреда, 

били гости код 

директора школе. 
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Водили разговор са 

сервирком, 

техничким особљем, 

учитељицом из 

продуженог боравка,  

педагогом који је 

био у посети пре 

тестирања деце, а 

касније и навраћао у 

групу ради додатних 

информација. 

У дворишту 

дружење са 

осмацима на 

њиховом завршетку 

основне школе.  

 

 

Данијела 

Жугић Ђурић, 

Кристина 

Ангелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Каква ће нам 

бити соба?"  

 

 

"Пријатељ 

доктор"  

 

 

"Како паук 

плете мрежу?"  

 

 

 

21.2.-04.03.22. 

 

 

 

14.03.-29.04.22. 

 

 

16.05.-10.06.22. 

 

Током реализације 

пројекта направили 

смо разне промене 

како би 

инспирисали децу 

на  делање: За сваку 

новонасталу тему 

правили смо 

размештај по соби, 

по жељама и 

интересовањима 

деце. Уносили смо 

разне материјале из 

нашег природног 

окружења, реалне 

предмете, предмете 

који су нам 

послужили као 

провокација или за 

истраживање, свака 

просторна целина 

поседовала је  нов 

понуђен материјал 

искључиво за тај 

одређен пројекат.  

 

Осим радне собе, 

користили смо 

двориште школе, 

оближњи парк и 

фискултурну салу, 

тако што смо 

свакодневно 

боравили у њима, 

истраживали биљни 

и животињски свет, 

бавили се физичким 

активностима, 

прослављали 

пројекте, 

угошћавали наше 

другаре из других 

објеката и сл. 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Бранкица Петковић Родитељи су били обавештени путем вибер групе. У пројекту 

Трагом необичних животиња , пројектна свеска је путовала из 

породице у породицу...Отац девојчица тројкица донео је у групу 

младунче јазавца...Родитељи су слали слике , приче, песме, 

рецитације...и потребан  материјал за активности... 

Данијела Жугић Ђурић, 

Кристина Ангелов 

 

Породицу обавештавамо о почетку пројекта путем "Паноа за 

родитеље" (који се налази у ходнику испред улазних врата) на 

којем је увек изложен позив, почетни пано и предлог могућих 
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начина укључивања. Такође ове све позиве упућујемо и путем 

затворене "Вибер" групе. Родитељи су се одазвали позиву 

непосредним учешћем као експерти у пројекту, слали литературу, 

штампани материјал, различите предмете за опремање 

просторних целина, игре, играчке, занимљивости у складу са 

темом пројекта у којем смо тада били 

 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Бранкица Петковић Oрганизација Излета за децу 

Транзиција деце из ППП  у школу  

( педагог из школе) 

Резултати тестирања деце ( педагог из школе) 

Дружење деце и родитеља -Спортске активности 

11.03. 2022.  

10.05.2022.  

 

08.06.2022.  

08.06.2022.  

 

Данијела Жугић 

Ђурић, Кристина 

Ангелов  

Заједнички родитељски састанак припремних 

група при ОШ (информације око уписа деце у 

ОШ, договор око организације једнодневног 

излета, нека питања) 

Родитељски састанак (планирана је била 

учитељица 4.разреда али је родитељски одржан 

са педагогом школе која је родитељима говорила 

о структури и општим резултатима до сада 

уписане деце; обележавање Међународног дана 

породице, представљање etwinning пројекта 

"Виртуални вртић 2", текућа питања) 

Обележавање Међународног дана породице 

заједничким прављењем електронског 

породичног албума у ИКТ алату "Canva" 

Заједнички родитељски састанак (анализа 

педагога школе о постигнућима деце на 

тестирању за полазак у школу) 

 

11.03.2022. 

 

 

 

 

10.05.2022. 

 

 

16.05.2022. 

 

 

 

 

08.06.2022. 

 

РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА  
ВАСПИТНА ГРУПА, ВАСПИТАЧИ ТЕМА ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Бранкица Петковић 

 

 

Дружење деце и родитеља -

Спортске активности 

08.06.2022. 

Данијела Жугић Ђурић, Кристина 

Ангелов 

 

Обележавање Међународног дана 

породице заједничким прављењем 

електронског породичног албума у 

ИКТ алату "Canva" 

16.05.2022. 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Бранкица Петковић - - свакодневни разговори 

приликом пријема и отпуста 

са родитељима. 
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Данијела Жугић Ђурић, 

Кристина Ангелов 

 

 

13 на иницијативу 

васпитача и на 

иницијативу 

родитеља.  

Неки разговори обављани су 

лично, неки телефоном. 

Најчешће теме биле су 

тренутна постигнућа деце, 

понашања деце у групи, 

вршњачки односи, однос деце 

према обавезама. 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ 

У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА ШКОЛОМ 

Бранкица Петковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовног конкурса „ 

Крила моје 

породице“, девојчица 

из групе добила 

награду 

 08.04.2022. Савет за 

безбедност 

саобраћаја О.И. 

посетио групу и 

поделио поклончиће 

деци. 

20.05.2022. Посета 

Галерији слика“ Саве 

шумановић „ цела 

група, гости у вртићу 

„Јелица 

Станивуковић 

Шиља“ Шид , 

поводом 50 

годишњице 

постојања.  

Парк око школе 

Тата (М.М) донео 

Јазавца експерт у 

групи 

 

 

Данијела Жугић Ђурић, 

Кристина Ангелов 

 

Посетили смо 

Градску библиотеку 

“ Др Ђорђе 

Натошевић” -

17.05.2022.   

Оближњи парк -

23.05.2022.  

У гостима нам је 

била бака дечака из 

групе у служби 

медицинске сестре. -

18.03.2022. 

 Учешће у онлајн 

догађају-Позоришна 

предтсва у извођењу 

деце из Хрватске 

преко апликације 

“Зум”  “ Три 

прашчића”. 

 Посета  

припремне  

предшколске групе из  

О.Ш. “Душан Јерковић”  

на дружење.02.06.2022 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

78 
 

 Учешће у ликовном 

конкурсу “Моја 

породица” поводом 

Међународног дана 

породице. 

Посета опери за децу 

“Пчелица Дана” у 

простору објекта 

“Сунце”.  

 

Посета  представника 

Агенцихје за 

безбедност 

саобраћаја Општине 

Инђија- 08.04.2022.  

 

Излет припремне 

групе салашу “Лујза” 

у Белом Блату- 

Зрењанин. -

15.04.2022.  

 Учешће у Онлајн 

Етвининг 

догађају  “Ускршње 

честитке”. -

20.04.2022.  

 Учешће на 

Ускршњем базару 

школе . -14.04.2022.   

Онлајн дружење деце 

из Етвивининг 

пројекта -09.05.2022.  

 Посета маскоте “ 

Виртуалко” 

Етвининг пројекта 

“Виртуелни вртић 

2”- од 10.05. до 

13.05.2022. 

 Посета опери за 

децу “ Ускршњи 

зека” у просторијама 

објекта “Сунце” -

10.05.2022. 

 Додела 

дипломе  С.Р. 

награђеној на 

ликовном конкурсу 

“Моја породица” у 

Културном Центру. -

12.05.2022.  

Учешће на приредби 

поводом дана школе 

у Културном Центру 

Инђије -13.05.2022.  
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Учешће на 

изложби  еколошке 

радионице у холу 

објекта  “Сунце” под 

називом “Позвао је 

мај све бубе на чај”-

16.05.2022.  

Онлајн дружење деце 

из Етвининг 

пројекта  “Виртуелни 

вртић 2”- 01.05.2022.   

 Посета деце и 

васпитача из објекта 

“ Невен” -07.06.2022. 

Посета деце и 

васпитача из објекта 

“Сунце”-10.06.2022. 

Посета фотографа и 

групно 

фотографисања деце- 

13.06.2022. Посета 

објекта “Сунце” због 

позоришне 

представе  “Побуна 

лутака”-16.06.2022. 

 

ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ 

ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Бранкица Петковић Гледање позоришних представа у вртићу: Април, Мај, Јун 

Посета деце из вртића школи 14.06.2022. 

Започели пројекат „На новом почетку“  

Организовали родитељски састанак са педагогом школе 

Посета учитељици  четвртог разреда 

Посета директору школе 

Шетња по школи, по спратовима, разгледање хола 

Гледање представа у школи, које су хуманитарног карактера 13.04.2022. 

Ускршњи базар у школи 14.04. 2022. 

Крос РТС –а, „Кроз Србију“ 12.05.2022. 

Дружење са осмацима , двориште школе“ Журка „10.06.2022. 

Данијела Жугић 

Ђурић, Кристина 

Ангелов 

 

Остварили смо сарадњу са основном школом путем учешћа на приредби 

поводом дана школе у Културном Центру Инђије -13.05.2022. На 

родитељском састанку  присуствовала је педагог школе , уводећи родитеље 

и информишући их о важним темама везаних за полазак у први разред. -

18.06.2022.  Посета директору школе, постављајући му нека важна 

питања  од стране деце  која се тичу поласка у први разред.  Посета 

припремне предшколске групе из О.Ш. “Душан Јерковић” на дружење.-

02.06.2022. Посета деце и васпитача из објекта “ Невен” -07.06.2022. 

Посета деце и васпитача из објекта “Сунце”-10.06.2022. 
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2.1.7. Објекат „Маслачак“, Бешка 

У објекту“Маслачак“ у Бешки васпитно-образовни рад у радној 2021/22 години је раелизован у 

шест  васпитних група и то у две јаслене групе- средње и старији узраст, и у четири васпитне 

групе узраста деце од 3 до 5.5 година, три мешовите и једна старија васпитна група.                                                                                

Пројектно планирање је реализовано у свим  васпитним групама ,у јасленим групама по два 

пројекта, а у осталим по три пројекта је реализовано.  

 

   

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

средња 

јаслена 

Зеленика- 

Дражић     

1.“Шта све 

могу да 

додирнем” 

 

2.“Љубав 

је…”  

 

 

11.10.2021.- 

23.02.2022. 

 

 

започели 14.03.-

још увек траје 

Како би деци омогућили 

што више средстава за 

инспиративну игру, 

израдили смо чаробне 

кутије у којима су се 

налазиле различите 

сензорне играчке, 

сензорне кесе – које су 

деци увек биле 

доступне.  

У другом пројекту – 

окачили смо кишобране 

у нашој соби, који су 

украшени са срцима 

различитих величина и 

боја, која су деци 

посебно привлачили 

пажњу, балони у облику 

срца којаа су деца 

свакодневно користила, 

у простору за 

осамљивање заједно са 

децом смо поставили 

породичне дотографије 

и још више обогатили 

простор са јастуцима у 

облику срца, направили 

смо и стазу од 

пуцкетаве фолије испод 

које су била постављена 

срца.. 

Користили смо и 

ходник 

(вишенаменски 

простор) у којем се 

налази дрвени калем 

са домаћим 

животињама, дрвена 

табла са музичким 

инструментима 

сензорни сто, 

сензорна колица 

старија 

јаслена 

Баквић -

Стојановић  

1.У свету 

домаћих 

животиња 

2. “Наша 

башта”             

(Поврће).   

 

25.10.2021. и 

још траје 

 

28.03.2022. 

до краја јуна. 

Обогатили смо 

просторне целине-разни 

модели фарми,домаће 

животиње,разне 

материјале и средства, 

сликовнице,књиге о 

домаћим животињама 

Ходник, 

двориште 

фискултурна сала 
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 Унели смо земљу као 

провокацију. Користили 

смо двориште вртића, 

као продукт завршног 

пројекта (Направили 

смо нашу башту са 

разним поврћем).  

Формирана је просторна 

целина која садржи: 

једнократне рукавице, 

семена разног поврћа, 

вату, земљу, пластичне 

чаше, тегле.. 

мешовита  1 

Катић-

Стоисављевић 

1.Зашто 

лишће 

опада 

 

2.„Да ли су 

стварно 

постојали 

Дворци,Кр

аљеви 

,Змајеви и 

Виле 

 

3. „Зашто 

се бавимо 

спортом? 

18.10.-до 

03.12.2021. 

 

03.02.2022 

12.05.2022. 

 

 

 

 

23.05.2022 до 

краја јуна 

 

„Лисната 

соба“просторне целине 

смо обогатили 

уношењем лишћа, 

књига, енциклопедија, 

фотографија,хербаријум

а... Комплетну собу 

преуредили тако да 

личи на Дворац....( 

позорницу смо 

искористиле за Двор,а 

реквизите попут 

троуглова из сале за 

фискултуру смо 

користили за куле на 

Двору,сатенске траке за 

реку  која протиче поред  

Дворца, и насликану 

шуму на платну. 

Направили смо дворску 

библиотеку коју смо 

опремиле литературом: 

„Чаробњаштво“,“Змајол

огија“,“Принцезе и 

Виле“,“Чаробњаци и 

магија“,“Витезови“........ 

Девојчице су доносила 

своје свечане хаљинице 

које су им мале,свилене 

мараме,огртаче,плаштев

е,и друге материјале и 

њима оплемениле део 

Дворца ,који су 

свакодневно користили 

у симболичкој игри,и 

„претварали“се у улоге 

из нашег пројекта 

Ходник, 

двориште,  

фискултурна сала 

мешовита 2 

Механџић-

Бижић          

1..Где је 

пужу 

кућица 

 2. „Како је 

живео 

11.10.-до 

13.12.2021. 

 

Формирана је 

истраживачка просторна 

целина која је 

допуњавана са 

тераријумом са 

двориште, ходник –

просторна целина за 

симболичку игру  
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пећински 

човек?“            

3. „Како 

спортисти 

вежбају?“              

03.02.2022 

12.05.2022. 

 

 

23.05.2022. до 

краја јуна 

пужевима,акваријум са 

воденим 

пужевима,кућицама од 

пужевима,лупе,енцикло

педије,фотографије,.“Пу

жеве кућица“-простор за 

осамостављивање                                

Формирали смо 

литерарну просторну 

целину где смо 

допуњавали 

енциклопедије, 

сликовнице.. 

Истраживачку 

просторну целину 

оплеменили смо 

природним 

материјалима, лупе, 

оружје, кости, 

каменчићи, док је  

кућица за осамљивање 

постала пећина, а на 

дечију иницијативу 

направили мсо поред  

још једну мању пећину. 

Поред радне собе, 

користиле смо и 

двориште вртића за игру 

и истраживање.  

мешовита 3   

Војновић-

Томић    

1.„Зашто 

киша пада 

„ 

2.„ Када и 

како су 

живели 

диносаурус

и“                                  

3 „ Зашто 

се бавимо 

спортом 

 

18.10.-

24.12.2021. 

  31.01.2022. 

12.05.2022 

 

 

 

23.05.2022. до 

краја јуна      

 

Промене у средини за 

учење смо урадили 

заједно са 

децом.Просторну 

средину за истеживање 

смо допуили са 

лупама,пипетама,микро

скопом,мензуром,епрув

етама... ,седину за 

осамљивљње уредило 

смо тако што смо 

направили завесу од 

капљица хамера.                                                      

У току пројекта смо уз 

помоћ деце, преуредили 

собу тако да личи на 

средину у којој су 

живели 

диносауруси.Велико 

вело платно смо 

осликали вулканима и 

планинама,направиле 

дрвеће од картонских 

ролниунели доста 

природних материјала: 

облице 

-користили смо и 

отворену терасу 

вртића где смо 

играли плес на киши  
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дрвећа,камење,шкољке..

..Диносаурусе смо 

правили од картона и 

стиропора.                                 

Литерарну просторну 

целину смо обогатиле 

разним књигама и 

часописима о 

диносаурусима.                 

старија              

Божић-

Ковачевић                 

1.Чије је 

јаје ? 

 

2. 

Спавајмо-

сањајмо 

3. Здраво 

одрастање 

кроз игру и 

дружење 

13.10.-до 

10.12.2021 

 

 

14.02.2022.12.0

5.2022. 

 

23.05.2022 и до 

краја јуна 

Обогатили смо 

просторне целине-

пластична јаја,кутије за 

јаја,правили 

кокошињац...                                

Свакодневно смо 

уносиле провокације. 

Поред радне собе смо 

користиле двориште 

вртића где су деца 

имала могућност да 

истражују паркић у 

близини вртића, излет 

на Водицу, спортски 

терен за игру.                    

Радну собу смо 

опремали везано за 

пројекат.        

Двориште вртића 

где су деца 

истраживала везано 

за пројекат 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

средња јаслена Зеленика- 

Дражић     

Родитеље смо укључили у све сегменте пројекта – од самог 

почетка – реализације до евалуације и слављење пројекта, 

родитељ као партнер у игри.                                                                  

Родитељи су учествовали у прикупљању (средстава) материјала 

(зип кесе, флаше…), затим су родитељи са децом израдили 

сензорне сликовнице, сензорне балоне, сензорне играчке.                       

У другом пројекту деца су доносила: саксије у којима су 

“посадили срце” са родитељима, зајесничке цртеже родитеља и 

деце на тему љубави. 

Заједно смо прославили пројекат “Шта све могу да додирнем” 

Обележили смо и Светски дан породице на тему пројекта “Љубав 

је…”.                                                                                                                                  

-мама гост у групи,израда сензорне коцке. 

старија јаслена  

Баквић -Стојановић  

Родитељи су доносили књиге о домаћим 

животињама,сликовнице,звучне књиге,моделе домаћих 

животиња. 

Прича о детету,,Један дан на фарми"                                                      

Родитељи су свакодневно били укључени како путем вибер групе, 

тако и лично. Имали су могућност да погледају дечије продукте и 

сам процес истраживања који је текао током самог пројекта. 

Доносили су семена поврћа, земљу, лопатице, кантице, гајбице.. 

мешовита  1  

Катић-Стоисављевић 

Родитељи су о почетку пројекта били обавештени путем 

пројектног писма или путем вибер групе где смо их упознали са 
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идејом о пројекту.                                                                                 

Набављали су потребан материјал за пројекат,али и учествовали у 

заједничким задацима са својом децом,чије су продукте слали или 

директно ,или путем фотографија у вибер групу.               

Неколицина родитеља је поделила са нама предлог идеја у оквиру 

пројекта.                                                                                                

Путем вибер групе размењивали смо искуства и предлоге са 

родитељима,тако да нам је једна мајка  предложила који сајт да 

посетимо -што се тиче посете виртуелних страних двораца.     

Родитељи су нам послали  неке литературе које су нам биле од 

значаја за пројекат као и  потребни  материјал за израду 

одређених активности у оквиру пројекта                                                                                                                        

мешовита 2 

 Механџић-Бижић          

Родитељи су доносили пужеве, празне кућице пужа, родитељ у 

Power Point-u направио презентацију на тему „Пужеви“. Посета 

башти породице Е.Б. Родитељи израђивали костиме пужа за 

прославу пројекта.                                                                                     

Родитељи су  доносили „пећинско“ оружје, инструменте, разне 

сликовнице, природне материјале, фигуре од стиропора пећински 

дечак и девојчица.  Свакодневно смо размењивали информације 

са родитељима о дечијим интересовањима у току проојекта – 

разгледање процесних паноа, заједничко писање приче са децом, 

израда пећинске гардеробе, накита... 

мешовита 3  

  Војновић-Томић    

Родитељи су у највећој мери обавештени путем вибер групе о 

теми пројекта.Набављали су потребан материјал за рад,мајка 

детета Р.Н. нам је израдила слике облака а мајка детета Ј.Р. нам је 

насликала кружење воде у природи.Учествовали су у заједничким 

активностима са својом децом писали причу на тему „Да сам 

кишна кап“,правили колаж облаци,и доносили у вртић где смо 

једни другима представљали.Мајка И.Н. нам је донела микроскоп 

и показивала неци како се користи и рукује са њим и донела нам 

оригами кишобране.                                                                                    

Родитељи су нам доносили разне енциклопедије и часописе које 

су нам биле од значаја за пројекат. Мајка детета Р.Н. направила 

нам је вулкан,донела нам је гипсану плочу у којој су били 

сакривени диносауруси у скелет диносауруса који смо заједно 

склапали.Такође долази нам у посету где заједно са децом прави 

фосиле. Мајка детета С.Г. нам прави диносаурусе од картона а 

мајка детета Б.С. заједно са децом прави медењаке које ћемо 

поделити родитељима на прослави пројекта. Оно што морам 

навести је да је неколико родитеља и код куће пратило наш 

пројекат и реализовали разне активности,а слике нам слали путем 

вибера. 

старија              

 Божић-Ковачевић                 

Родитеље смо укључивали тако што су доносили потребан 

материјал кутија јаја књига правили књигу рецепата која се звала 

наша јајаста јела...                                                                                       

Консултовање са родитељима о спорту , доносили су разне 

сликовнице, фотографије о теми  која је децу заинтересовала. 

Родитеље смо укључивали тако што су доносили потребан 

материјал:шатор, јастучиће, двогледе, слике и још пуно тога 

Обележили смо и Светски дан породице- повезано са темом 

пројекта, правили смо разне ''Хватаче снова                                                                                                                
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РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

средња јаслена 

Зеленика- Дражић     

1.Режим дана,Адаптација,Осигурање 

деце,Објашњење о ЈОБ-у,Обавештење о 

корисницима МОП-а 

2.Адаптација у протеклом периоду,Разговор о 

реализацији пројекта ,Приказ процесног 

паноа,Договор око новогодишњих пакетића и 

фотографисања деце са Деда мразом 

3.-Пројекат “Шта све могу да додирнем”  

Приказивање процесног паноа, разговор о томе 

како је текао сам пројекат 

Прослава пројекта 

Лепљење, цртање, отискивање са различитим 

материјалима. 

4.-Информације о анкети због наступајућег 

летњег периода 

-Реализација пројекта “Љубав је…”, приказивање 

процесног паноа. 

Истог дана обележили смо и Светски дан 

породице на тему пројекта “Љубав је…” уз разне 

активности. 

5.Иницијални родитељски састанак за 

новоуписану децу –педагог У.Ј. 

01.09.2021.  

 

 

09.12.2021. 

 

 

 

23.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

12.05.2022. 

 

 

 

 

 

16.06.2022. 

старија јаслена 

Баквић -Стојановић  

1.Режим дана,Адаптација,Осигурање 

деце,Објашњење о ЈОБ-у,Обавештење о 

корисницима МОП-а 

2.Адаптација у протеклом периоду,Разговор о 

реализацији пројекта ,Договор око 

новогодишњих пакетића и фотографисања деце 

са Деда мразом 

3. Прослава пројекта о домаћим животињама 

Дан породице “Наша башта” 

4. Иницијални родитељски састанак за 

новоуписану децу –педагог У.Ј. 

01.09.2021.  

 

 

09.12.2021. 

 

 

 

12.05.2022.  

 

16.06.2022. 

мешовита  1 Катић-

Стоисављевић 

1.адаптација деце,режим 

дана,осигурање,анкете,понашање у складу са 

епидемиолошком ситуацијом,све информације 

везане за вртић и ВОР,разно)...                

2.сумирање утисака о напредовању или 

назадовању деце ,с обзиром на узраст од 2,5-5 

година,родитељска запажања,идје за даље...)                 

3. радионицу за родитеље у оквиру Дана 

породице,где смо  уједно прославили и крај 

Пројекта „Да ли су стварно постојали 

Дворци,Краљеви,Змајеви и Виле“?                          

Родитељи су заједно са својом децом правили од 

различитих  материјала 

круне,штитеве,мачеве,хаљинице,крунице,чаробне 

штапиће,шешире  за вештице и 

чаробњаке,змајеве....а при том је био леп повод  

за предстојећи Дан породице -да се родитељи и 

деца што више друже и сарађују.                                     

01.09.2021.  

 

 

 

16.12.2021. 

 

 

12.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2022. 
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4. Иницијални родитељски састанак за 

новоуписану децу –педагог У.Ј 

мешовита 2 

Механџић-Бижић          

1.адаптација новоуписане деце- како припремити 

дете за полазак у вртић                          -ритам 

дана (информације пријему- отпусту деце, о 

сатницама обедовања, спавања..)                                          

2.Значај правилне исхране деце- нутрициониста 

Ђурђица Тепавац                                              - 

активности у предстојећем периоду (прослава 

пројекта- договор око израде костима за пужа, 

договор око новогодишњих празника)          - 

после три месеца у вртићу- међусобни разговор и 

запажања.                                                                                   

3. Обележили смо заједно са децом и родитељима 

Светски дан породице                                            

Радионица „Прослава пројекта“ израда пећинског 

одела , накита, породичних фотографија, 

инструмената и заједничко фотографисање...                                     

Обавестили смо родитеље о пројекту који смо 

започели „Како спортисти вежбају?“ и позвали 

их да се укључе.                                                                    

4. Иницијални родитељски састанак за 

новоуписану децу –педагог У.Ј 

01.09.2021.  

 

                                

24.11.2021.  

 

 

 

11.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2022. 

мешовита 3   

Војновић-Томић   

Први : даптација ново уписане деце и 

реадаптација деце која су ишла у вртић,ритам 

дана,анкете,осигурање,превентивне мере и 

понашање току епидемиолошке ситуације .Други 

:упознавање родитеља са посебним 

протоколом,информације о напредовању 

деце,план о прослави пројекта,идеје за даље ...                   

- радионица за родитеље у оквиру Дана 

породице,где смо уједно и прославили крај 

пројекта. Родителји и деца су се такмичили у 

квизу знања,састави скелет диносауруса,разним 

такмичарским играма: пренеси јајае диносауруса 

у кашици,нахрани диносауруса.погоди 

диносауруса... 

01.09.2021 

 

 

 

 

17.12.2021. 

 

 

 

12.05.2022. 

старија              

Божић-Ковачевић                 

1.- објашњавање новог вазног документа, 

обавештење за бесплатан боравак, бројност деце 

у групи,                                                                        

-Режим дана,реадаптација,могућност осигурања 

дце,усмеравање на самосталност,праћење вибер 

групе деце и васпитача,хигијенски пакет на 

месечном нивоу,избор родитеља за савет 

родитеља,боравак на ваздуху,дуговања и обавезе 

измиривање рачуна,предлог договор за потрошни 

материјал..                                                                                         

2. радионица за родитеље у оквиру Дана 

породице                                                            

3.Иницијални родитељски састанак за 

новоуписану децу –педагог У.Ј 

01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2022. 

 

16.06.2022. 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 
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ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА 

РАЗГОВОР 

средња јаслена 

Зеленика- Дражић     

Индивидуални разговори су 

свакодневно били присутни 

како са родитељеве стране, тако 

и са васпитачеве...     

  

старија јаслена 

 Баквић -Стојановић  

Индивидуални разговори су 

свакодневно били присутни 

како са родитељеве стране, тако 

и са васпитачеве... 

мајке са мајком детета Д.К. 

која је уписана у 

априлу око 

адаптације,  

мешовита  1  

Катић-Стоисављевић 

1 са мајком Л.Б(23.11.2021) 

 

2 са родитељима Л.Д 

 

заједничким 

договором, 

Васпитача и 

стручног 

сарадника Ј.У. 

свакодневно уједање 

детета Л.Б.                  

дететови тантруми-

где се дете не може 

обуздати,нити 

утешити 

мешовита 2 

 Механџић-Бижић          

8 разговора 

 

 

5 на иницијативу 

васпитача,               

3  на 

иницијативу 

родитеља 

углавном због 

примећене промене у 

понашању деце. -који 

се интересовао за 

понашање, говор, да 

ли је успостављена  

комуникација са 

другом децом (мајка 

близанаца). болест 

детета 

мешовита 3  

  Војновић-Томић    

        /   

старија              

 Божић-Ковачевић                 
  5 разговора 

. 

       

углавном су 

били на 

иницијативу 

васпитача 

 

Напредовање детета 

и јаче/слабије стране 

детета, разговори су 

углавнном ишли у 

том правцу.                

Два разговора су 

била поводом 

исписивања детета из 

вртића 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

средња јаслена 

Зеленика- Дражић     

   Због узраста деце, честе 

адаптације и реадаптације, 

нисмо укључивали локалну 

заједницу и различите 

експерте.       

  

старија јаслена   

Баквић -Стојановић  

Посетили смо пијацу у марту 

месецу, где смо имали 

прилике да се упознамо са 

разним поврћем и да нешто 

више чујемо о поврћу. У 

Експерт у групи 

била је Маја Медић 

где нам је причала о 

користи поврћа и 
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априлу месецу били смо у 

посети сеоском домаћинству 

где смо видели пластеник и 

како поврће расте и 

напредује.  

процесу садње и 

неговања (април). 

 

мешовита  1  

Катић-Стоисављевић 

Нама је прво место у 

локалној средини био 

Парк,који нам је омогућио 

праћење промена битне за 

наш пројекат,сакупљање 

лишћа,играње лишћем....                 

У другом полугодишту  

сарадња је била много   

успешнија Имали смо 

сарадњу са библиотеком 

коју смо посетили у оквиру 

првог пројекта.          

Остварили смо сарадњу са 

КУД“Бранко Радичевић“-

Бешка који су нам били 

гости на прослави пројекта и 

извели „Градске игре са 

Двора“.                                                

-родитељ у групи(спортски 

тренер),тренер „Спортић“-а, 

Провели дан на Спортском 

терену у оквиру 

пројекта“Зашто се бавимо 

спортом?“. 

Антрополог Б.Л 

нам је послала 

видео у ком нам је 

испричала 

занимљивости које 

су пратиле 

фотографије о 

Српским 

Дворовима. 

- брат и сестра С.А 

и У.С 

професионални 

спортисти рукомета 

и фудбала као 

експерти, 

-доктор 

кардиологије 

(тренер џудо-а)Д.К 

„Значај спорта код 

деце предшколсог 

узраста 

 

Планирале смо да 

посетимо школу и 

кабинет 

биологије,али смо 

због епидемиолошке 

ситуације и правила 

школе,овај вид 

сарадње изоставиле. 

 

мешовита 2  

Механџић-Бижић          

-Користили смо сеоски парк 

и  башту породице Е.Б.            

-Посета локалној 

библиотеци                                      

-Терен ФК „Хајдук“                 

-Посета оближњем парку 

  

мешовита 3   

 Војновић-Марјанов    

Од ресурса из локалне 

заједнице смо користили 

локални парк (где смо 

тражили печурке) и његову  

околину (шетња по киши).          

У оквиру Екологије и 

Светског дана поврћа 

посетили смо сеоску 

пијецу,где смо видели разно 

поврће,препознавали 

га,именовали и понели по 

један парадајз у вртић. 

 

 

Планирана је 

посетакао експерта 

Александра Ердеша 

стручног 

руководиоца куда 

да нам прикажу и 

објасне обичаје с 

југа Србије „Додоле 

и додолице у 

призивњу кише“, 

игра „Ој додо ој 

додоле „,као и 

видео приказ 

старих додолски 

обичаја,али је због 

болести деце 

померено за 

почетак другог 

Планирана је посета 

деце из О.Ш. који су 

чланови КУДА „ 

Бранко Радичевић“ 

Сарадња са 

Основном школом „ 

Браћа Груловић“ где 

су деца заједно са 

старијом децом и 

наставницима радила 

вежбе у оквиру 

пројекта „ Зашто се 

бавимо спортом“. 

Провели смо дан на 

спортском терену. 

 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

89 
 

полугодишта 

Професор историје 

С.Ђ. из Новог Сада 

нам је послала 

видео запис у којем 

деци прича о 

периоду када су 

живели 

диносауруси. 

Упутили смо е маил 

Природњачком 

центру Србије у 

Свилањцу,где смо 

их замолили да нам 

направе видео 

запис или се 

уклјучимо путем 

видео позива.  

старија              

 Божић-Ковачевић                 

-излет на Водицу                                            

- посету терена РК ''Хајдук-

Бешка''.           

  

 

 

                             ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 

 
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

средња јаслена 

Зеленика- Дражић     

Одржавамо врло често,заједнићком игром,певањем дећијих песмица. 

Старија јаслена и мешовита група. 

Деца која прелазе у млађу васпитну групу упознала су се са васпитачима 

кроз свакодневну комуникацију и заједничку игру. 

старија јаслена 

Баквић -Стојановић  

Заједно са децом Мешовите групе2 изводили смо бројанице са орфовим 

инструментариј,певали смо песмице уз хармонику. 

Имали смо сарадњу са мешовитом групом број 3. Где су нам старија деца 

помогла да исцртамо на великом хамеру мапирање дворишта вртића “План 

за нашу башту”. У гостима су нам, такође, били и сарадњу смо остварили 

са средњом јасленом групом током завршне прославе пројекта. 

мешовита  1 Катић-

Стоисављевић 

Свакодневно се дешава да деца из једне групе бораве код нас и 

обратно,коментаришу и распитују се о детаљима који су другачији од оних 

у њиховој соби(уочавају различитост пројеката) такође се друже по 

ходнику у различитим просторним целинама у отвореној игри,прилазе 

једни другима-започињу своју игру и разговарају о истима.,размењују 

искуства.                                                                                                                                          

01.06.2022 посетили смо ОШ“Бранко Груловић“-Бешка и упознали се са 

припремном групом деце,где су  деца провела један  део дана у дворишту 

школе у заједничким играма.  

мешовита 2 

Механџић-Бижић          

Планирамо прославу пројекта после прославе са родитељима да прикажемо 

деци из објекта. 

мешовита 3   

Војновић-Томић   

Са децом старије јаслене групе певали смо песме уз хармонику,изводили 

бројалице са Орфовим инструментима,учили их покрете са семинара „Од 

игре до музичке композиције“,такође се друже у ходнику у различитим 

просторним целинама.                                                                                                          
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Заједничке физичке активности са децом старијег школско узраста у 

сеоском парку поред вртића. 

старија              

Божић-Ковачевић                 

Прославу пројекта смо имале у нашој соби али планирамо да је покажемо 

другарима и из других група...                                                                           

01.06.2022 посетили смо ОШ“Бранко Груловић“-Бешка и упознали се са 

припремном групом деце,где су  деца провела један  део дана у дворишту 

школе у заједничким играма. 

 

За новоуписану  децу , стручни сарадник педагог Јадранка Узелац ,медицинске сестре-

васпитачи и васпитачи, су реализовали иницијални родитељски састанак са темом - План 

транзиције и адаптације деце у септембру, режим рада Установе, сарадња са породицом-

родитељи као партнери (16.06.2022.)                                                                                                                                                              

   

 2.1.8. ОШ “Браћа Груловић“, Бешка 

У ОШ“браћа Груловић“ у Бешки имамо 2 васпитне групе припремног предшколског 

програма, једна је група целедновног боравка, а друга је група полудневног боравка. 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА ИГРУ И ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ СОБЕ) 

Припремна-

целодневна            

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

1 Како ради 

наше тело               

2.Луткарске 

представе 

3..Наша 

планета 

4.Инсекти у 

паркићу  

5.Од слова 

до слова          

. 

18.10.2021                  

26.11.2021.            

13.12.2021.                                   

23.12.2021. 

фебруар-март 

- април ~ мај 

 

- јун 

Промене су 

вршене током 

пројекта,уносил

и смо потребсн 

материјал,у 

договору са 

родитељима 

такође,сами 

приликом 

истраживанја 

шта смо 

проналазили и 

сл. 

Школска библиотека,кабинет биологије 

Коришћене су просторије школе  

( географски и биолошки кабинет ) 

 разговор са наставницима, 

пројектовање филмова, 

коришћење њихових средстава,  

посета првацима и четвртацима, 

паркић школе и сеоски парк 

 (истраживање о инсектима). 

 

Припремна-

полудневна 

Божић 

1.Како је 

настала 

вода у 

природи     

2.''Џунгла'' 

3.'' Боје''  

 

22.10.2022.                             

15.12.2022. 

                                   

07.02. 2022. 

08.04.2022. 

23.05. 2022. 

16.06.2022. 

 

Простор смо 

оплеменили 

средствима и 

материјалима 

који су 

карактеристичн

и за наведене 

теме пројекта. 

Простор смо 

оплеменили 

животињицама 

које су деца 

сама доносила а 

карактеристичне 

су за наведене 

пројекте ( 

папагаји, пуж). 

парк и двориште школе. 
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УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Припремна-целодневна            

Тодорчевић-Ђорђијевић 

Укључивали су се приликом прикупљања материјала,договарали 

смо се око инересовања деце,све преко вибер група јер нису 

улазили у просторије школе.                                                         

Заједно са децом су реализовали задатке који су путовали кући 

Припремна-полудневна 

Божић 

Родитељи су нам помогли у реализацији програма тако што су 

нам обезбедили средства и материјале који су нам били 

неопходни, давали нам идеје и сугестије за дечје активности, 

израђивали заједно са својом децом задатке које су деца после 

презентовала у групи, били репортери са терена, учествовали са 

нама у игри на отвореном простору, учествовали у излету, 

прикључили се хуманитарној акцији прикупљању средстава за 

дечака ком је неопходна операција оба ока, прикључили се акцији 

'' Чеп за хендикеп''.  

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ РАДИОНИЦА/ДРУЖЕЊЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА 

,  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Припремна-

целодневна            

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

1.Општи родитељски састанак                                         

2.Посебни протокол за заштиту деце,предложени 

садржаји ППП,портфолио деце                        

3.Тестирање за полазак у школу                                                       

Једнодневни излет                                                                    

4.Договор о завршној приредби                           

Фотографисање 

01.09.2021.                       

08.10.2021. 

11.04. 2022. 

25.05.2022..  

Припремна-

полудневна 

Божић 

1.Упознавање родитеља са условима рада у ВГ 

при школи,упознавање у дворишту школе       

2.Упознавање са Правилником о безбедности 

деце,обавештење о условима рада                   

3.Прослава пројекта: маскембал                                

4.Родителјски састанак: тема – екскурзија деце  

5.Дружење родитеља и деце- боравак у природи 

6.Дружење са родитељима: друштвене игре 

7.Приредба за родитеље 

01.09.2021.                        

15.09.2021.  

 08.04.2022. 

12.04.2022.  

12.05.2022.  

16.06.2022.  

21.06.2022.  

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Припремна-целодневна            

Тодорчевић-Ђорђијевић 

4 1 на иницијативу 

мајке.                           

3 на иницијативу 

васпитача 

-Пажња и моторика детета и 

пружање подршке детету –

Контрола физиолошких 

потреба детета и подршка 

детету                                         
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 -говорни статус детета и 

упућивање на рад са 

логопедом 

Припремна-полудневна 

Божић 

6 Разговори су били 

на иницијативу и 

родитеља и 

васпитача.. 

 

Повод за разговор углавном 

су били здравствено стање 

дететаукључивање у рад 

дефектолога,одложен 

полаззак у школу, прелазак 

из једне у другу припремну 

групу, постигнућа и 

напредак деце 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Припремна-

целодневна            

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

Позоришне представе у Дому 

културе-                                                                -

'' Пчелица Дана''- 21.03.2022.                                                              

- '' Ускршња прича''- 28.04.2022.                  

-  '' Побуна лутака''- 13.06.2022.                      

 Посета 

школској 

библиотеци и 

часу другог 

разреда 

Припремна-

полудневна 

Божић 

Позоришне представе у Дому 

културе-                                                                

-'' Пчелица Дана''- 21.03.2022.                                                              

- '' Ускршња прича''- 28.04.2022.                  

-  '' Побуна лутака''- 13.06.2022.                     

-Родитељи и деца репортери са 

терена поста Културном центру 

Инђија представа '' Књига о џунгли''- 

током месеца марта                                          

-Родитељи и деца репортери са 

терена посета зоо врту Београд             

-Једнодневни излет салаш '' Лујза'' – 

14.04.2022.                                                      

- Излет на '' Водици''- 12.05.2022.-

Посета фудбалском терену '' Хајдук'' 

Бешка ртс крос – 13.05.2022.                 

-Посета парку – 13.06.2022. 

  

 

          ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 

 
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Припремна-

целодневна            

Тодорчевић-

Ђорђијевић 

 Имали смо сардњу са школом,са учитељицама четвртог разреда као и са 

првацима,такође са школским педагогом а и били су нам у посети деца из 

вртића као будући предшколци. 

 

Припремна-

полудневна 

Божић 

Остварили смо сарадњу преко видео позива на вибер групи са децом из 

мешовите групе из објекта“Цврчак“ у Крчедину                                                                         

Деца су се свакодневно дружила са децом из школе. У посети су нам биле 

вртићке групе, такође смо и ми одлазили у посете вртићу.                                   
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Посетио нас је педагог. Деца су имала прилику да бораве у учионицама 

првог разреда да се друже са децом и учитељицама. Такође смо ишли у 

посету четвртим разредима како би деца упознала учитељице које ће их 

преузети.                                                                                                                             

У посети су нам била и деца из вртића - будући предшколци, где су се 

упознали са нама, са боравком, просторима у школи-трпезарија, 

сала,двориште... 

 

2.1.9. Објекат „Пчелица“, Нови Сланкамен 

 У објекту “Пчелица“ у Новом Сланкамену васпитно-образовни рад у радној 2021/22 

години  је раелизован у три  васпитне групе и то у две мешовите групе- и у једној припремној 

васпитној групи..          

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ПРОМЕНЕ У СРЕДИНИ 

ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мешовита 1 

Коваћ-

Врсајковић 

 

1.„Како 

живи 

мачка“ 

2.„Како 

путује 

писмо“                 

 

3„Пролеће“ 

18.10.-

29.11.2021. 

 

6.12.2021.-

25.2.2022. 

 

14.3.-17-6.2022. 

Као провокација –

мачке,играчке,сликовни

це,књиге,одело поштара 

, капа, торба, 

писма,телефони, 

Промене које смо унели 

у оквиру пројекта „ Како 

путује писмо“васпитачи 

су донели велику кутију 

и направили пошту која 

некада има и друге 

намене(продавница,киос

к).Пројекат пролеће 

унели смо земљу , 

посејали траву и садили 

цвеће. Користили смо 

радне собе других 

група,двориште,и 

ходник вртића за игру и 

истраживање 

 

Двориште,ходници, 

Мешовита 2 

Драженовић-

Котарац 

 

1.„Где и 

како меда 

живи“ 

2.„Зимске 

радости“                       

3. "Ко живи 

на фарми" 

4.Море" 

25.10.-

29.11.2021. 

 

01.12.-

23.12.2021 

 

21.2-29.4.2022. 

 

16.5.-23.6.2022. 

 

Обогатили смо простор 

сликовницама и књигама 

о домаћим 

животињама,играчкама 

домаћих животиња,на 

зидовима и паноима су 

били постери и радови 

деце на тему домаћих 

животиња,правили 

уметаљку 

"кокошињац",правили 

фарму од различитих 

Двориште вртића,                    

У ходнику вртића 

имамо сензорну 

таблу са 

шкољкама,морским 

звездама,морским 

јежевима коју су 

деца често 

користила, 

додиривала,описив

ала,цртала морске 

животиње које су 
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врста коцака,дидактичку 

игрицу"помози 

младунцима да пронађу 

мајку ",хранили смо 

животиње 

(играчке)кукурузом,жит

ом,музли краву,правили 

животиње савијањем 

папира,цртали,сликали.Т

акође,од велике кутије и 

плавог најлона 

направили смо 

море.Деца су посматрала 

слике морског 

дна,бојила рибице од 

стиропора 

идрвета,убацивала их у 

море,улазила у 

море,купала се.  

ту 

видела,постављала 

питања о њима,па 

смо заједно 

тражили 

одговоре,читали 

смо приче и песме 

са морском 

тематиком,па смо 

дошли и до 

гусара,правили су 

брод од столица и 

пловили морем да 

пронађу закопано 

благо,цртали су 

мапу закопаног 

блага,   

 

Припремна 

Пујин-Татић 

 

1.„Ми 

истражујем

о цвеће“ 

2.„Ми 

истражујем

о воду“ 

3.„Ми 

истражујем

о заставе“ 

4.“Ми смо 

ђаци 

прваци“ 

18.10.26.11.202

1. 

 

 

06.12.2021-

11.02.2022. 

 

 

14.03.-

31.05.2022. 

01.06.-

24.06.2022. 

У радну собу смо унели 

сто за експериментисање 

са водом са разним 

мерицама,балончићима 

различитих 

облика,левцима. Такође 

смо унели велику карту 

света са свим 

заставама,разне 

ношње,сувенире. 

Затим смо унели велику 

таблу за писање и 

цртање, креде,разни 

прибор којег деца 

користе, велики 

распоред часова, 

звонце... 

Двориште 

вртића,ходник за 

игру и 

истраживање 

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита 1 

Коваћ-Врсајковић 

Породицу смо укључили позивом родитеља преко вибер групе , 

обавестили смо их о темама пројекта и о начину на који се могу 

укључити.Родитељ нас је посетио у групио у улози експерта и 

помогао нам да посејемо траву,такође нас је посетила мама која се 

бави цвећарством ,донела је расад и садили смо цвеће. 

Мешовита 2 

Драженовић-Котарац 

 

Укључени преко вибер групе .Постављали су различита питања , 

давали предлоге сугестије, и активно су се укључивали упројекат.                                        

Доносили су енциклопедије, сликовнице,бојанке,књиге о домаћим 

животињама.играчке домаће животиње,фотографије са 

летовања,Имали смо договорену посету фарми крава са баком и 
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деком двојице дечака,али због њихове болести нисмо успели да је 

остваримо. 

Припремна 

Пујин-Татић 

 

Укључени преко вибер групе где су могли да виде како тече 

пројекат, да дају предлоге,идеје,сугестије,путем паноа за 

родитеље,Рдитељи су нам пуно помогли у набавци потребних 

средстава и материјала за рад,сами су давали предлоге шта би 

могли да радимо везано за пројекат који сереализује.Доносили су 

разне  књиге,енциклопедије,текстове и слике са интернета,били су 

нам гости у групи.  

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита 1 

Коваћ-Врсајковић 

 

1Општи родитељски састанак –Протокол о 

заштити деце од насиља 

2Групни-“Године узлета-упознавање родитеља 

са програмом. 

3“ Начини укључивања родитеља у пројекате 

,значај пројеката за добробит деце“                             

4: „ Упознавање родитеља са транзицијом у 

вртићу“                                                                             

-Дружење са породицом- тате заједно са децом 

израђују честитке за маме                                            

Дружење са породицом „Светски дан породице“  

07.09.2021. 

 

22.10.2021. 

 

Фебруар 

 

-Мај 

 

-Март 

 

 

-Мај 

Мешовита 2 

Драженовић-Котарац 

 

Општи родитељски састанак –Протокол о 

заштити деце од насиља 

Групни-“Године узлета-упознавање родитеља са 

програмом. 

3. родитељски-договор о пројекту,упознавање 

родитеља са начинима  укључивања породице у 

пројекте 

4.дружење са очевима,односно мушким 

члановима породице -поклон и честитка за маму 

5.родитењски-постављање граница-"Позитивна 

дисциплина" 

6.дружење са породицама(Дан породице)-

подстицање самопоштовања:"чије су оно руке"-

родитељ уђе у кутију,сакрије се,и покаже само 

руке,а деца препознају чије су руке,чије маме 

или тате;заједно играју фудбал,сликају,остављају 

отисак,игра на справама,мини пикник. 

07.09.2021. 

 

22.09.2021. 

 

17.2.2022. 

 

 

3.3.2022. 

 

5.5.2022. 

 

11.5.2022 

 

Припремна 

Пујин-Татић 

 

1..Општи родитељски састанак –Протокол о 

заштити деце од насиља 

2.Групни-Очекивања родитеља од ППП и 

могућности детета ,“Године узлета-упознавање 

родитеља са програмом. 

Приказ родитељима пројекат путем апликације 

FILMIGO 

3. са очевима,односно мушким члановима 

породице -поклон и честитка за маму 

4.Припрема деце за полазак у школу 

07.09.2021. 

 

23.09.2021. 

 

 

26.11.2021. 

 

02.03.2022. 

 

13.05.2022. 

17.05.2022. 
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5.Дружење са породицама и играње друштвених 

игара. 

 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита 1 

Коваћ-Врсајковић 

 

8  3 на иницијативу 

васпитача                                                   

2 разговора са мамом 

истог детета,                             

три разговора са 

мамама остале деце. 

 

Понашање детета које није у 

складу са правилима 

понашања које смо заједно 

донели                               

Консултовање са 

родитељима на који начин 

се могу унапредити односи 

,боља социјализација 

,вршњачко учење и др. 

Мешовита 2 

Драженовић-Котарац 

 

1 на иницијативу 

васпитача,  

 

пповодом понашања детета 

које угрожава безбедност 

друге деце,њега самог па и 

васпитача. 

Припремна 

Пујин-Татић 

       /     

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Мешовита 1 

Коваћ-Врсајковић 

 

Посета ветеринарској 

станици-како се лече мачке 

Посета пошти-шта се све 

ради у пошти,како путује 

писмо                                           

У оквиру пројекта посета 

паркова,посета 

цвећари,пошти.                   

Одлазак на позоришне 

представе у доми културе 

„Пчелица дана“ 22.3.2022. 

„Ускршња прича“ 

29.4.2022. „Побуна 

играчака“ 14.6.2022. 

Учестбовање у 

хуманитармој акцији 

„Заједно за Милу“  

  

Мешовита 2 

Драженовић-Котарац 

 

Шетње улицом,посета 

парку,продавници. 

Представе за децу у Дому 

културе:21.3.2022."Пчелица 

Дана" 

29.4,2022."ускршња прича" 
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13.6.2022."Побуна лутака" 

Припремна 

Пујин-Татић 

 

Посета цвећари                                

Посета пољопривредној 

апотец                                       

Ликовни конкурс Форма 

идеале                                  

Хуманитарна акција“велико 

срце“                                                       

Посета фудбалском 

игралишту ФК“Дунав“ 

 Посета школи и 

упознавање са 

простором школе 

Посета учитељици 4 

разреда 

 

         ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ 
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мешовита 1 

Коваћ-Врсајковић 

 

Свакодневна дружења приликпм пријема и одпуста деце,као и дружење на 

дворишту вртића.Сарадња у реализацији пројекта,учешће у прослави 

пројекта.Укључивање у транзицију кроз заједничке активности,несметани 

боравак у другој групи кад год то деца желе. 

Мешовита 2 

Драженовић-Котарац 

 

Вршњачко учење се одвија свакодневно. Остварили смо сарадњу тако што 

смо присуствовали прославама пројеката једни код других,такође деца 

могу кад пожеле да бораве у припремној групи,тзв."отворена 

врата",заједничком игром у дворишту вртића 

Припремна 

Пујин-Татић 

 

Вршњачко учење се одвија свакодневно. Заједничка игра у дворишту 

вртића. Сарадња у реализацији пројекта,учешће у прослави 

пројекта.Остварили смо и добру сарадњу са школом кроз посете 

школи,часу,упознавање са учитељицом,педагогом,психологом. 

 

 2.1.10. Објекат „Сунцокрет“ и ОШ“Слободан Бајић Паја“- Нови 

Карловци 

У објекту “Сунцокрет“ у Новим Карловцима васпитно-образовни рад у радној 2021/22 

години  је раелизован у две  мешовите групе.Од ове године је измештена припремна 

група у простор ОШ“Слободан Бајић Паја“. 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧ

И 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мешовита 1 

Бркић-

Менђан 

1“Како 

живи 

бубамара ?“ 

2.„Морски 

другари“    

3.„Цвеће“   
 

25.10.2021.   

14.12.2021. 

 

07. 02.- 27.04. 

2022. 

 

 

09.05.-

24.06.2022. 

Простор је мењан у 

складу са темом 

пројекта. Мењали смо 

размештај полица, 

просторних целина , 

уносили смо природне 

материјале, израђивали 

смо макете, каширали, 

спроводили дечије 

Током првог 

пројекта углавном 

смо користили собу 

и ходник вртића, 

док смо у другом 

пројекту користили 

двориште вртића 

као примарни 

простор. Направили 

смо баштицу за 
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идеје у дела, користили 

интернет, .... 

  

цвеће у коју смо 

пресађивали цвеће, 

просторну целину у 

коју смо унеле 

саксије, земљу, 

полице, где су се 

деца свакодневно 

играла, сејали цвеће 

у чаше, посматрали 

раст цвећа, 

заливали и водили 

бригу о њему, 

посматрали семе, 

упоређивали, деца 

су користила алат, 

копали су земљу 

ашовом, мотиком, 

грабуљали, 

превозили земљу.... 

Мешовита 2 

Прибић 

Авдић-

Ковачевић 

Томић 

1“Како 

живи 

бубамара ?“ 

2. ,,Где 

људи живе 

и каква им 

је кућа ?'' 

3. ,,Цвеће''  

25.10.2021.  

14.12.2021. 

 

07.02.2022. – 

21.04.2022. 

09.05.2022. до 

краја јуна 

 

Мењали смо размештај 

намештаја,полица, 

сређивали просторне 

целине ,уносили 

природне 

материјале,израђивали 

куће од разних 

материјала ( 

картон,дрво,слама,каме

ње...) 

У првом пројекту 

користили смо боравак, 

ходник, док у другом 

пројекту највише 

времена смо проводили 

у дворишту вртића... 

 

За реализацију 

пројекта користили 

смо  и друге 

просторије као што 

су ходник где су 

деца могла да 

манипулишу 

двориште вртића. 

Садили смо и 

уређивали баштицу, 

разно семење 

садили у саксије, 

посматрали раст 

цвећа, водили бригу 

о њему, користили 

разне баштенске 

алате, грабуљали, 

копали земљу, 

превозили 

Припремна 

ОШ“С.Б.Пај

а“ 

Малетић  

1."Како 

живе 

гусари?"               

2. "Од слова 

до слова 

настане реч 

нова"     

 3."Зашто 

деци 

испадне зуб 

  

 

20.10.2021. 

06.12.2021. 

07.02.2022. 

31.03.2022. 

 

 

09.05.2022. 

17.06.2022. 

 

У боравку смо имали 

просторну целину за 

симболичку у којој су 

били костими, 

реквизити за игру 

гусара,направили смо 

брод од картона који су 

деца свакодневно 

користили,унела сам 

књиге о гусарима.             

У току пројеката 

додавали смо просторне 

целине које су биле 

уско везане за пројекат 

нпр.просторна целина 

за симболичку игру 

зубара; богатили смо 

Осим боравка игре 

смо организовали у 

школској сали за 

физичко и у зеленој 

учионици која се 

налази у дворишту 

школе. 

Користили смо 

простор школе- 

школску салу, 

учионице,ишли у 

школско двориште 

и парк 
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већ постојеће целине 

материјалима и 

средствима потребним 

за истраживање и 

откривање непознатог. 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита 1 

Бркић-Менђан 

Родитељи су обавештени о пројектима, могућем  укључивању и 

учествовању, али њима је најлакше да се укључе тако што ће 

нешто купити,  донети, одштампати,.. За крај другог пројекта 

породица дечака В.В. нас је угостила и показала нам велики 

акваријум са рибицама, угостили  нас и цео дан дружили се са 

нама у њиховом дворишту.  

Мама Л.В. нам је организовала посету стадиона ФК  Инђија 

Мешовита 2 

Прибић Авдић-Ковачевић 

Томић 

Путем Вибер групе родитељи су обавештени о пројектима и 

могућем укључивању и учествовању. Родитељи су доносили 

различите материјале за које су сматрали да нам могу помоћи у 

нашем истраживању. Као што је различита литература, 

енциклопедије, макете разних врста кућа, слама, камење, земљу, 

саксије, баштенски алат, семена.. 

Припремна ОШ“С.Б.Паја“ 

Малетић  

  Родитељи су обавештени о почетку пројекта путем писма које су 

деца носила кући. Доносили су материјале и реквизите који су 

нам били потребни, слали су слике и предлоге за активности. 

Учествовали су у ликовној радионици која је организована за 

децу и родитеље.  

Породице су се укључивале путем вибер групе,доносили 

потребна средства и материјале за рад,давали идеје и предлоге за 

поједине активности, учествовали у радионицама и дружењима 

које смо организовали у пројекту и ван њега 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита 1 

Бркић-Менђан  

1.Родитељски састанак за родитеље новоуписане 

деце                                                                                                                

2. Општи родитељски састанак                                            

3. Ускршња креативна радионица и базар 

4.Светски дан породице у организацији 

васпитача и маме Л.В. одржана  

30.08.2021. 

 

 20.09.2021 

19.04. 2022. 

12.05.2022. на 

стадиону ФК  Инђија  
Мешовита 2 

Прибић Авдић, 

Ковачевић Томић  

1.Родитељски састанак за родитеље новоуписане 

деце                                                                                                                

2. Општи родитељски састанак                                             

3. Ускршња креативна радионица и базар 

4.Светски дан породице у организацији 

васпитача и маме Л.В. одржана 

30.08.2021. 

 

 20.09.2021 

19.04. 2022. 

12.05.2022. на 

стадиону ФК  Инђија 

Припремна 

ОШ“С.Б.Паја“ 

Малетић 

 

1.Упознавање са децом и родитељима, 

информативни разговор  

2.Родитељски састанак :-Године узлета 

представљање пројектног планирања и начина 

рада са децом; -Протокол о заштити деце од 

01.09.2021. 

 

13.09.2021. 
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насиља,злостављања анемаривања и 

дискриминација  

3.Родитељски састанак - Евалуација рада у 

првом полугодишту радне године 2021/22. 

 4.Радионица у оквиру пројекта- израда слова од 

природних материјала 

 5.Дружење деце и мама поводом 08.марта. 

6.Родитељски састанак- организација излета за 

децу ппг  

7.Дружење деце и породице поводом 

обележавање Дана породице- турнир у 

друштвеним играма 

8. Радионица у оквиру пројекта- Израда чаша за 

четкицу и пасту за зубе 

 

 

13.12.2021. 

 

28.02.2022. 

 

07.03.2022. 

14.03.2022. 

 

11.04.2022. 

 

 

27.05.2022. 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита 1 

Бркић-Менђан 

 1 разговор  на иницијативу 

васпитача.  

- јако лоша комуникација са 

родитељима, тј  одсуство 

комуникације.             

Мешовита 2 

Прибић Авдић-

Ковачевић Томић 

2 разговора на иницијативу 

родитеља 

 

Припремна 

ОШ“С.Б.Паја“ 

Малетић  

5 

 

 

 

1 на иницијативу 

мајке детета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 на иницијативу 

родитеља. 

 

Повод је био брига мајке за 

уклапање детета у групу, 

како се дете снашло, да ли 

се дружи и игра са другом 

децом. А све због тога што 

је највише времена, до 

ступања у колектив дете 

проводило са мамом и 

баком, без превише 

социјалних контаката са 

децом. 

тестирање детета за школу 

(1), праћење напретка и 

постигнућа детета(2) и 

одлагање поласка у 

школу(1). 

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ 

У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА ШКОЛОМ 

Мешовита 1 

Бркић-Менђан 

- Посета сеоској 

библиотеци кад год 

имамо прилику , 

истражујемо и 

сазнајемо, 

позајмљујемо књиге, 

-посета еколога 

током пројекта 

 

посета ППГ У ОШ и 

упознавање будућих 

предшколаца  са простором 

школе. 
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посета Дому културе 

и гледање 

позоришних 

представа, посета 

пољопривредне 

апотеке, расадника 

цвећа, посета 

школског дворишта и 

парка,  

-посета наставнику 

биологије на часу 

 

Мешовита 2 

Прибић Авдић-

Ковачевић Томић 

- За реализацију 

програма и учење 

деце, места која смо 

користили у локалној 

заједници су школа и 

библиотека. 

Конкретно, за учење 

везано за пројекат, 

полазна тачка нам је 

била библиотека где 

смо заједно са децом 

прикупљали податке 

и занимљивости о 

теми која нас 

интересује.  .  

-Посета 

пољопивредне 

апотеке. 

-Посета расадника 

цвећа. 

-Посета школског 

дворишта и парка. 

- Посета еколога 

нашој групи је 

била у току 

пројекта 

 

 

- посета основној школи и 

присуствовање часу 

биологије , где су деца и 

наставник припремили за 

децу кратку видео 

презентацију, представу и 

квиз знања.  

Припремна 

ОШ“С.Б.Паја“ 

Малетић  

  Посета библиотеци, 

експерт у пројекту 

библиотекарка Весна 

Степановић  

-Позоришна 

представе у Дому 

Културе:"Цврчак и 

мрав" 05.10.2021. 

"Не дозволи да те зуб 

заболи "17.11.2021. 

-"Новогодишња 

жеља једног злоћка " 

16.12.2021. 

 Учешће на ликовном 

конкурсу "Моја соба 

из маште" Форма 

идеале                -

библиотека - током 

године 

- фудбалски клуб 

"Полет"-током 

године 

  Места за учење су нам 

били:школски парк,зелена 

учионица 

 Дружење са децом ОШ 2 

разред у оквиру пројекта- 

језичке игре 

 Упознавање и дружење са 

децом 4 разреда ош и 

учитељицом Радмилом 

Батак 
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-Дом здравља- посета 

стоматологу- 

10.06.2022.г. 

 Посете су биле 

организоване у 

оквиру пројекта али 

и на иницијативу и 

по жељи деце. 

 

 

                    ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ   
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мешовита 1 

Бркић-Менђан 

Пројекат је реализован на нивоу целог објекта тј. учествовале су обе 

мешовите групе где су деца узраста од 2 до 5,5 година. Самим тим се и 

подстицало вршњачко учење међу децом различитог узраста и из 

различитих група. Затим, деца су имала могућности да организују рад и 

учење у мањим групама,  да уче млађи од старијих и обрнуто, да стичу 

самопоуздање, уважавају различитости и негују толеранцију.… 

Да, честим посетама ппг нашем вртићу, као и посетама деце вртићког  

узраста пп групи тј.школи. Посета будућих предшколаца  другарима и 

друже се са предшколцима  у просторијама школе . 

Мешовита 2 

Прибић Авдић-

Ковачевић Томић 

Пројекат је реализован на нивоу целог објекта тј. учествовале су обе 

мешовите групе где су деца узраста од 2 до 5,5 година. Самим тим се и 

подстицало вршњачко учење међу децом различитог узраста и из 

различитих група. Затим, деца су имала могућности да организују рад и 

учење у мањим групама,  да уче млађи од старијих и обрнуто, да стичу 

самопоуздање, уважавају различитости и негују толеранцију.… 

Припремна 

ОШ“С.Б.Паја“ 

Малетић  

У посети су нам била деца из мешовитих група из објекта "Сунцокрет". 

Присуствовали смо часу енглеског језика првог разреда основне школе.                  

-Са вртићким групама у објекту "Сунцокрет " смо организовали 

посете,игру деце,заједничко дружење.  

   -Дружење са децом ОШ 2 разред у оквиру пројекта- језичке игре 

   - Упознавање и дружење са децом 4 разреда ош и учитељицом Радмилом 

Батак 

 

2.1.11. Објекат „Цврчак“, Крчедин 

 У насељеном месту Крчедин у радној 2021/22 години  васпитно-образовни рад је 

раелизован у две васпитне групе, у објекту“Цврчак“ у једној  мешовитој васпитној групи   

узраста деце од 2 до 4 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година - ППП која је 

смештена при ОШ “22 ЈУЛ“ . 
    

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 
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Мешовита 

Ћосовић-

Томић 

1.„ Чудесне 

боје„                       

2. „ Чему 

служе 

правила  

3.„Двориште“     

 

 

27.10. 20221.  

 

 

04.02.2022.  

08.04.2022.  

 

 

03.05.2022.      

13.06.2022.  

У склопу пројекта 

направили смо дугу у 

соби за учење , Унели 

смо штипаљке , 

зрневље , дрвене 

штапиће , тесто у 

боји , сламчице, 

мастило , туш, фарбу 

за дрво, камење у 

боји........! Током 

пројекта „Чему служе 

правила“ -  деца су 

израдила плакат Клуб 

пријатељства који 

сада користимо да се 

подсетимо која су 

правила наше групе, 

такође кроз тај 

пројекат обишли смо 

много тога- 

продавнице, 

мењачницу, парк , 

школу, припремну 

групу, пошту, Месну 

заједницу и учили 

правила понашања у 

истим.                            

Током пројекта 

„Двориште“ деца су 

правила ланчиће и 

венчиће од цвећа и 

траве из дворишта, 

садили су цвеће, 

учили како се 

користи ашов,мотика, 

фарбали су кућице за 

птице, 

пањеве,котуре, 

провлачили старе це-

де-ове на вуницу 

иправили дугу, 

ископавали камење и 

бојили га и од њега 

правили ограду за 

баштицу за цвеће, 

посадили су дрво, 

наместили смо канап 

који служи за сушење 

веша или изложбу 

радова, окачили смо 

завесу која нам 

служи као позорница, 

допунили кутак 

библиотеке књигама, 

додали два стара 

-у сали за 

физичко смо 

направили стопе 

у боји , покретна 

игра шарена 

коцка , шарени 

путеви за трку 

аутићима                               

- двориште 

вртића за 

сакупљање лишћа 

.........!                       

- обојили и 

окачили 

кишобран у 

ходник 

вртића,забавна 

игра у ходнику ,                    
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седишта из 

аутомобила поред 

њих наместили 

сунцобран, набавили 

смо кантице за воду 

за заливање цвећа, 

изнели смо у 

двориште водене боје 

и фолију за сликање, 

сто са водом и 

шкољкама, точире, 

цедиљке, на стари 

котур смо исликали 

игру „Човече не љути 

се“, бојом за бетон 

смо нацртали путиће 

за кола и школицу, 

додали креде у боји 

за цртање,  од 

ластиша направили 

лавиринт, од старих 

чепова направили 

мобајл.поред радне 

собе и дворишта 

истраживали смо у 

парку, 

пољопривредној 

апотеци, продавници 

пластике, парку, 

посетом дворишта 

другара из групе, 

вибер позивима 

другара из других 

вртића-„Сунце“ и 

„Прво другарство“ 

ОШ“22 јул“ 

Мешовита 

Припремна 

Девић-Тутек 

1.„Како 

птице граде 

кућу?“                 

2. „ На слово, 

на слово“ 

 

18.10.2021. 

04.03.2022. 

 14.03.2022.- 

24.06.2022. 

 

У радну собу смо 

унеле разне природне 

и неструктуиране 

материјале. Заједно 

са децом смо 

формирале просторне 

целине. Током 

пројекта „Како птице 

граде кућу“ 

просторну средину за 

учење опремиле смо 

различитим 

материјалима који 

инспиришу децу на 

истраживање.Оно 

што је деци било 

веома интересантно 

је грана коју смо 

унеле у радну 

собу.Деца су давала 
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предлоге шта с њом 

можемо да урадимо: 

„Можемо да је 

окачимо на зид и на 

њу да ставимо птице 

које смо 

направили“... 

Током пројекта „ На 

слово,на слово“ у 

договору са децом 

промениле смо 

просторну средину за 

учење,деца су давала 

предлоге како радна 

соба треба да изгледа 

: „ Од ове продавнице 

можемо да 

направимо 

књижару,поређамо на 

њу књиге и играмо се 

продавања“,“ Ту где 

су нам инструменти 

можемо донети 

књиге и направити 

музичку школу“, „ 

Можемо да окачимо 

слова на грану“... 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита 

Ћосовић-Томић 

-Бака гост у групи- правимо питу од бундеве                                                

- пројектна путујућа свеска                                                                                          

-родитељи шаљу снимке од куће путем вибер групе                                     

Родитељи и други чланови су учествовали у пројектима тако што су 

доносили потребан материјал за рад, такође смо имали и 

организоване две посете дворишту деце из групе.                                      

Били су укључени и садњом цвећа, фарбањем гума,пањева, старих 

саксија. 

ОШ“22 јул“ 

Припремна 

Девић-Тутек 

Родитељи су  путем вибер групе давали предлоге везане за пројекат, 

доносили материјал потребан за рад , правили са децом кућице за 

птице. У гостима нам је била мама девојчице  Ч.Ј. која је наставник 

енглеског језика, научили смо песмицу о совама.Мама дечака М.Р. 

која ради у школској кухињи нам је показала како се прави колач „ 

Совине очи“.                                                                                                                   

Предлоге пројеката деца су носила својим кућама.Породице деце 

давале су своје идеје и сугестије за даље истраживање. Укључили су 

се у опремање просторних целина доношењем  природних и 

неструктуираних материјала. Током пројекта „Како птице граде 

кућу“ родитељи су доносили енциклопедије, сликовнице, 

фотографије везане за тему.Посетили смо радно место родитеља,  са 
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мајком  дечака М.Р. правили смо колач „Совине очи“.Мајка 

девојчице Ч. Ј. Се такође укључила у процес истраживања и на 

енглеском језику нам је приближила живот ноћних грабљивица  сова.                                                                                                               

Отац девојчице В.Ч. нам је направио дрвену позорницу за 

симболичку просторну целину.                                                             

Породица дечака Ф.И. нам је поклонила дрвене калемове које смо 

искористиле за симбичку просторну целину и за просторну целину за 

звук и покрет.                                                                            Током 

пројекта „ На слово ,на слово“ родитељи су нам помогли да 

опремимо литерарну просторну целину. Мајка дечака Ф.И.  која је по 

занимању логопед ,са својом асистенткињом  Б.С. одржала је 

радионицу за децу. Мајка Д.Ј. била је гост у групи,читала је деци 

бајке.Мајка М.Л. је дала предлог да посетимо писца М.Ј. у 

Крчедину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита 1 

Ћосовић-Томић 

1.План адаптације и договор о материјалима за 

ВОР  

2.Родитељски састанак путем Гоогле меет – 

обавештење о почетку пројекта                            

3.Договор око новогодишњих пакетића                           

4. Родитељски састанак реализован ради 

објашњења и потиписивања нових анекс 

уговора; обавештење о започињању новог 

пројекта; разно.                                                               

Посета радног места родитеља дечака А.К. - 

пољпопривредна апотека                                        

Радионица са родитељима и децом у оквиру 

Међународног дана породице у дворишту 

вртића. Родитељи и деца су месили колаче од 

теста,цртали своју породицу, глумили са луткама 

и позорницом, играли фудбал и кошарку, 

фарбали старе саксије,пањеве,гуме,играли 

друштвене игре.                                                                               

Посетили смо двориште дечака Д.Б. родитељи су 

нас угостили и показали игре са куцом и игре са 

канапом, показали нам своју башту и воћњак. 

Посетили смо двориште девојчице М.К. 

родитељи су нам показали домаће животиње 

дали су нам прилику да их хранимо и мазимо, 

игре на справама.                                                                      

Родитељ гост у групи, мама дечака А.В. која се 

бави продајом цвећа доноси нам цвеће и учи нас 

како се сади  заједно уређујемо башту           

Родитељски састанак. Тема је била анкета због 

наступајућег летњег периода,годишњих одмора 

и смањења броја деце.                                                                  

Иницијални родитељски састанака са 

родитељима деце која су уписана у нову 

школску годину од 2022/2023 .                                                        

Тема : -Упознавање са организацијом и начином 

рада ПУ. ,                                                                        

 03.09.2021.  

 

 28.10.2021. 

 

10.12.2021.  

 

04.02.2022. 

 

 

09.05.2022. 

 

11.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

12.05.2022 

 

 

24.05.2022. 

 

 

 

25.05.2022. 

 

 

26.05.2022. 

 

 

14.06.2022 
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- Појам и изазови транзиције из породице                       

- План транзиције и адаптације деце у септембру  

- Значај партнерства ПУ са породицом.  

ОШ“22 јул“ 

Припремна 

Девић-Тутек 

1.„Адаптација деце“                                                                

2.„Године узлета“- упознавање родитеља с 

новим основама предшколског васпитања и 

образовања.                                                                            

3. родитељски састанак: „ Извођење 

једнодневног излета – салаш Лујза“     

4.„Транзиција деце из породице у вртић“ 

5.“Транзиција деце из вртића у школу“                  

6.Посета радном месту родитеља М.Р.                  

7.Посета породици дечака Ј.М.                                   

8.Посета мајке Д. Ј. групи                                       

9.Дружење са родитељима поводом 

Међународног дана породице  

 01.09.2021. 

 

27.09.2021. 

 

15.03.2022..  

 

17.06.2022.  

22.06.2022. 

24.01.2022. 

09.05.2022. 

13.05.2022. 

11.05.2022. 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита 1 

Ћосовић-Томић 

10 7 на иницијативу 

васпитача ,                                     

3 на иницијативу 

родитеља  

 

повод су били договори око 

адаптације око ново-уписане 

деце и обавештење о 

почетку пројекта пошто 

родитељи не користе 

друштвене мреже                    

. Поводи су били: поновна 

адаптација након дужег 

одсуства из групе, увид у 

дечији портфолио, договор 

око спавања, разговор око 

учесталих конфликта у 

групи међу вршњацима, 

договор око посете 

дворишта 

ОШ“22 јул“ 

Припремна 

Девић-Тутек 

2 Разговори су били 

на иницијативу 

родитеља,. 

тражили су од васпитача 

информације о напретку 

деце, односима са 

вршњацима 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Мешовита 1 

Ћосовић-Томић 

1. сеоску  библиотеку. 

По избору деце смо 

читали приче у којима 

су препознавали и 

именовали боје                                                        

-оближњи парк 

уочавали боје на 

справама,скупљали 

 Основну школу „22. 

Јул“ Крчедин читали 

предшколцима наше 

приче о папагајима из 

путујуће ссвеске – 

месец  Децембар 
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лишће разврставали по 

боји,носили у вртић 

бојили темпером - 

Посетили смо 

пољопривредну апотеку 

и експерта за биљке 

09.05.2022. купили смо 

цвеће за баштицу за 

вртић и научили како 

правилно да га 

посадимо, упознали се 

са препаратима који се 

користе када су биљке 

болесне.                                 

Посетили смо 

продавницу пластике и 

купили кантице за 

заливање цвећа.                             

Од расадника ружа 

добили камење за 

баштицу                                 

Посетили смо парк 

истраживали каквих 

биљки и справа тамо 

има. Шетњом у околини 

вртића уочавали 

препознавали 

именовали одређене 

биљке,птице и  инсекте 

тражили да ли има 

истих као у нашем 

дворишту 

ОШ“22 јул“ 

Припремна 

Девић-Тутек 

Почетком новембра смо 

посетили сеоску 

библиотеку „Десанка 

Максимовић“ у 

Крчедину , оближњи 

парк и  двориште 

вртића „Цврчак“ где  

смо поставили кућице 

за птице. Деца су кроз 

прозор радне собе 

уочила јато сова на 

дрвету, проверили смо 

да ли је место 

истраживања безбедно, 

када смо утврдили да 

јесте, посетили смо „ 

Користећи технику 

„ЗЖН“ помогле смо 

деци да изразе своје“ 

теорије“  и почетне 

идеје за пројекат.То нам 

је пуно помогло у 

Наставник биологије 

нам одговора  на 

питања везана за 

тему коју 

истражујемо. 

Посета писцу М. Ј.  

21.06.2022.год. 

 

 

Школска библиотека  

18.01. и 22.03. 2022. Год 

Посета наставници 

биологије  З.В.  

25.01.2022. г 

Посета  школском часу 

четвртог разреда и д 

-Обилазимо околину 

школе, трагамо за 

словима   

 Посета наставници 

српског језика и 

школском часу шестог 

разреда  26.05.2022.год 
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грађењу програма.Деца 

су дошла на идеју да 

скицирају мапу учења у 

локалној заједници и 

преузму одговорност да 

то и реализују.Места за 

учење која смо 

посетили су:                                   

-Постављање кућица за 

птице у дворишту 

вртића „ Цврчак“   

18.01.2022.год.                              

-Посета оближњем 

парку , игра „ Ловци на 

слова“  28.03.2022.год. 

учитељици С.Е.  

08.04.2022.год. 

05.04.2022.год.                              

-Посета сеоској 

библиотеци  26.04.2022.                           

комшинице сове“.  

 

                      ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ  
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мешовита 1 

Ћосовић-Томић 

Подржале смо вршњачко учење и сарадњу , сарађивали смо са припремно –

мешовитом групом из Крчедина и са припремном групом из Бешке .  

Читали смо им приче из наше Пројектне путујуће свеске, гледали смо 

снимке експеримената са водом и бојама.                                                  

Посетама и дружењем барем једном недељно са припремно мешовитом 

групом остварјуемо сарадњу у циљу подршке транзиције деце на наредни 

ниво.                                                                                                                                  

Са школом смо остварили сарадњу добили смо на коришћење графоскоп 

од школе и барем једном недељно током зимских месеци користимо 

фискултурну салу при основној школи.  

ОШ“22 јул“ 

Припремна 

Девић-Тутек 

Вршњаци из мешовите групе су нам били у посети, девојчица М.К. нам је 

причала о својим папагајима, а ми смо њима представили оно смо смо 

сазнали о птицама.Кућице за птице смо  заједно поставили у дворишту 

вртића. Са вршњацима из мешовите групе смо прославили завршетак  

њиховог пројекта “ Чудесне боје“.                                                                                

Сарадњу са мешовитом групом оствариле смо кроз дружење, једном 

недељно боравили смо у у дворишту вртића. Деца мешовите васпитне 

групе укључивала су нам се у пројекат и присуствовала прослави и 

обрнуто.                                                                                                                              

У циљу подршке  транзиције деце из вртића у школу,трудиле смо се да 

остваримо добру сарадњу. Деца су обишла све просторије у школи, 

упознала су техничко особље, директора, секретара, педагога, учитељице, 

наставницу биологије и наставницу српског језика,присуствовали смо 
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2.1.12. Објекат „Ђурђевак“-Чортановци 

 У објекту “Ђурђевак“ у Чортановцима  васпитно-образовни рад у радној 2021/22 

години  је раелизован у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста 

деце од 2 до 4 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година,полудневно-

целодневног боравка. 

 
                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧ

И 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

ПРОМЕНЕ У СРЕДИНИ 

ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мешовита 1 

Длашер- 

Опачић 

 

1.Како 

настаје 

представа. 

2.Зимске 

чаролије  

3. „ Пут око 

света“   

                    

4„Докторска 

ординација“   

 

01.11.2021.   

03.12.2021 

 

13.12.2021. – 

24.12.2021.  

 

 

01.02.2022  

11.04.2022. 

 

16.05.2022  

10.06.2022 

 

 

 

-Током пројекта „Како 

настаје представа“ смо 

поред позорнице коју 

смо унели као 

провокацију, направили 

велику позорницу 

између ормана на којој 

су деца могла да глуме, 

направили смо ограђен 

простор у ком су деца 

могла да се пресвлаче и 

облаче костиме, као и 

благајну у којој су 

коповали  продавали 

карте за представе.                            

-Током пројекта 

„Новогодишње 

чаролије“ смо од 

боравка направили 

дневну собу коју су деца 

украшавала у складу са 

новогодишњим и 

божићним празницима, 

унели смо јелку, украсе, 

и сав материјал који би 

деца могла да искористе 

да направе за украсе био 

им је доступан у ликовно 

уметничкој целини. -

Просторна целина за 

истраживање опремљена 

књигама 

енциклопедијама, 

.Туристичка агенција 

„ЂУРЂЕВАК“, авион и 

шалтер за карте,  

Просторна средина где 

смо качили и правили 

плакате са 
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знаменитостима које 

истражујемо - Музеј 

Света, Макета Земље, 

Музеј застава Света, 

Музеј Србије са 

експонатима ( народне 

ношње, рукотворине, 

ћилими, животиње 

Србије...)Поред собе 

користили смо и 

двориште и ходник 

вртића.          -.Докторска 

ординација- модел 

човека са унутрашњим 

органима, рендген, 

хируршки сто, 

педијатријска 

ординација, чекаоница.... 

Литерарна просторна 

целина опремљена 

књигама, 

енциклопедијама,сликов

ницама,часописима...  

Просторна целина за 

осамљивање ( у склопу 

ординације за 

прегледање пацијената 

иза паравана). 

Користили смо поред 

боравка и ходник ( где 

смо направили 

чекаоницу) 

Мешовита 2 

Станојевић 

Стаменковић 

Сања  

1. Јесен нам 

је даровала            

2.Добро 

дрво, 

 

3. „ Моје 

тело“                                 

4. „Свако 

слово нешто 

ново“   

 

 

 

 

11.10.2021. 

05.11.2021. 

06.12.2021.  

21.02.2022  

14.04.2022. 

 

16.05.2022  

17.06.2022 

У оквиру првог пројекта 

је формирана просторна 

целина коју су чинили 

дарови јесени (лишће, 

кестење, сунцокрет, 

кукуруз, поврће - 

зимница и сл.),  које су 

доносили како сама 

деца, тако и родитељи и 

васпитач. Такође, деца 

су свакодневно могла да 

изнова истражују,  

користе материјал како у 

игри, тако и у изради 

креативних радова.                                              

-Просторна целина за 

истраживање опремљена 

књигама, 

енциклопедијама,сликов

ницама,часописима..., 

Докторска ординација, 

модел човека са 

унутрашњим органима. 

Поред радне собе, 

користили смо 

двориште вртића у 

којем смо 

сакупљали опало 

лишће,  ходник 

који смо такође 

обогатили јесењим 

даровима у ком су 

деца такође имала 

прилику да 

истражују. У 

оквиру другог 

пројекта такође 

имамо просторну 

целину богату 

предемтима од 

дрвета   Двориште 

вртића (кредом смо 

исписивали слова, 

где су стављали 

камење, штапиће, 

зрневље); На 
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Користили смо поред 

боравка и ходник ( где 

смо изнели макете деце 

са унутрашњим 

органима, вемана и 

артеријама, скелет ). 

Деца су позивала 

другаре из мешовите 

групе и објашавала шта 

је шта. 

-Просторна целина за 

осамљивање, просторна 

целина за 

описмењавање, 

просторна целина за 

конструисање 

опремљена природним 

материјалима 

пањићима смо 

играли игру 

„Погоди и освоји“ 

и „ На слово на 

слово“ 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита 1 

Длашер- Опачић 

 

1.У првом пројекту родитељи су доносили материјал за израду 

лутака, костиме, лутке за представе, учествовали су на луткарској 

радионици.                                                                                                               

2.У другом пројекту доносили су украсе, природне материјале 

(шишарке, гранчице...), помогли у организацији Новогодишњег 

бала на крају пројекта (костими за децу, декорација и опремање 

боравка и трпезе).                                                                                                  

3.Писмо путује кући преко Вибер група,  родитељи доносе Атлас, 

глобусе и друге енциклопедије.                                                                            

4. Родитељи доносе докторске реквизите, посета маме дечака В.Д. 

који је поломио руку 

Мешовита 2  

Станојевић Татјана 

Стаменковић Сања 

Чланови породице су се укључивали у реализацију пројеката 

путем свакодневне комуникације  - давањем предлога, сугестија, 

идеја. Такође и доношењем различитог материјала, али су нам 

били и  гости у групи (Отац пољопривредник причао о радовима 

на пољу у јесен и о плодовима које нам јесен дарује). Реализована 

је и радионица на којој су присуствовали родитељи са децом, из 

које су произашли како лепа сарадња и дружење, тако и многи 

креативни радови.                                                                                       

Писмо путује кући преко Вибер група, родитељи су доносили 

часописе, енциклопедије..., једна мама доноси слова од 

стиропора, друга доноси таблу и магнете са словима, трећа слова 

од материјала. 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита 1 

Длашер- Опачић  

1. Режим дана у вртићу, адаптација, 

епидемиолошке мере, осигурање деце, избор 

05.09.2021 
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представника родитеља у Савет родитеља,                                                                              

2.родитељски састанак поводом нових уговора 

2 дружење са мамама и бакама  

3.родитељски састанак поводом организације 

рада током распуста и годишњих одмора 

4. дружење са родитељима поводом дана 

породице 

08.02.2022. 

08.03.2022. 

04.05.2022.  

 

13.05.2022.  

Мешовита2 

Станојевић 

Стаменковић Сања 

1.  Режим рада у вртићу, ритам дана, адаптација 

деце, епидемилошке мераме, осигурање деце, 

избор представника за Савет родитеља, укратко 

о Годинама узлета и новим основама и 

променама које нам Нове основе 

носе.                                                                                           

2. План за излет и тестирање деце                   

3.Транзиција са школом                                         

4.Дружење са родитељима поводом дана 

породице                                                     

5.Дружење са мамама и бакам  

05.09.2021. 

 

 

 

 

                              

10.03.2022.     

17.05.2022.                              

13.05. 2022. 

08.03.2022 

 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ 

ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита 1 

Длашер- Опачић 

 

4 разговора 1 на иницијативу 

родитеља.                             

3 на иницијативу 

васпитача и педагога 

 

Први са мамом девојчице К.КПовод 

је био недолажење детета у вртић 

(епидемиолошка ситуација).                   

Други са мамом дечака Н.Б. на 

иницијативу васпитача. Повод је 

промена упонашању дечака и појава 

агресије и беса према деци и 

васпитачима. разговор са мамом 

дечака Н.Б. и педагогом установе и 

преласком у другу групу                               

-са родитељима деце Ј.М. и Л.М. 

због короне  

Мешовита 2 

Станојевић 

Стаменковић Сања 

8  разговора 1 на иницијативу 

мајкеблизанаца Д.М. 

и Д.Ј.,                                        

 

1 са мајком 

близанаца је на 

иницијативу 

педагога и 

васпитача. 

                                        

3  на иницијативу 

родитеља 

2 на иницијативу 

педагога и  

васпитача  

 

Повод за разговор са мајком 

близанаца је била болест детета 

Д.М, указивање на важност терапија 

и рехабилитације, као и 

немогуђност одлагања истих, али и 

немогућност боравак девојчице Д.Ј. 

због очувања здравља брата 

близанца.                                              

Тема је била договор око 

реализовања онлајн наставе, 

попуњавање документације и сл.                         

Одлагање поласка детета у школу    

Тема разговора са мајком дечака 

В.Н. је из истих разлога. Изненадна 

болест детета (дијабетес), договор о 

његовој исхрани, терапији, као и 

начину боравка у групи.                                  
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1 на иницијативу 

мајке 

Болест детета Н.В. и примање 

инсулина  Операција децака 

О.Н.                                                                               

Разговор са татом дечака В.В. о 

његовој социјализацији у 

вртићу,сарадња са бившом 

супругом,преузимање дететета од 

стране мајке...                                         

Разговор са мамом дечака В.В. о 

разводу 

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМ

А“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Мешовита 1 

Длашер- Опачић 

 

-22.02.2022. посета библиотеци                 

-01.06.2022. посета амбуланти, 

докторки                                                     

-10.06.2022. посета апотеци                                  

-22.03.2022. посета новом 

игралишту у селу                                                                

-09.05.2022. посета грађари                                    

-13.05.2022. посета спорстком 

терену „Крос РТСа“                                       

-11.03.2022. посета куварице 

Милене 

  

Мешовита 2  

Станојевић 

Стаменковић Сања 

У оквиру првог пројекта је 

договорена посета домаћинству 

Шуваковић како би деца видела 

радове који су актиуелни на 

јесен и машине које су 

неопходне за радове,  али посета 

није реализована због приватних 

обавеза родитеља. У оквиру 

пројекта – Добро дрво, 

планирамо да позовемо нашег 

шумара Жику, али и наставника 

биологије.                                              

-22.02.2022. посета библиотеци                    

-27.03.2022. посета амбуланти, 

докторки                                                        

-14.04.2022. посета 

апотеци                                        -

18.03.2022. посета педијатријске 

сестре Ј.К.                                                       

-22.03.2022. посета новом 

игралишту у селу                                                                               

-05.05.2022. учешће на сеоској 

слави                                                           

-09.05.2022. посета грађари                                       

-13.05. 2022.посета спорстком 

терену „Крос РТСа“ 

-05.04.2022. 

посета 

превентивне 

сестре 

А.Баталов и 

одржана 

презентација о 

хигијени уха 
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ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ      

    
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мешовита 1 

Длашер- Опачић 

 

Током првог пројекта деца из припремне групе су на отпусту се 

укључивала у активности са млађом децом, смишљали су представе и 

костиме.                                                                                                                                

У другом пројекту деца из обе групе заједно су осмислила и украсила 

ходнике вртића, заједно су правили украсе. Деца из прпиремна групе су 

била позвана од стране млађе групе на Новогодишњи бал.                      

Истраживање макета са унутрашњим органима на ходнику вртића са 

предшколском групом.                                                                                          

Прослава школске славе Св. Саве у предшколској групи.  

Мешовита 2 

Станојевић 

Стаменковић Сања 

Готово свакодневно је подржана вршњачка сарадња. Деца обе групе су 

упућене у актуелне теме, а нарочито деца припремне групе у актуелности 

млађе групе. Имају могућност да размењују искуства, знање, упознају 

различите материјале, помажу једни другима. Деца припремне групе су 

смишљала представе и костиме за децу млађег узраста у оквиру њиховог 

пројекта – Како је настала представа. У оквиру другог пројекта су 

заједнички украшавали ходник вртића и сл.                                                           

22.02.2022. Посета школској библоитеци у потрази за књигама.                                                                                                                                   

Сваког четвртка одржавају се спортске активности у школској сали.                                                                                          

17.03.2022. посетили смо наставника биологије и 6. разред, где су ученици 

одржали презентацију о унутрашњим органима.                                                                                                                                   

28.04.2022. посета педагогице Сабине из О.Ш. да се договоримо око 

тестирања деце за први разред и да се упознају.                                                                                                    

13.05.2022. посета О.Ш. са педагогом  установе Јадранка Узелац око 

договора у вези израде плана транзиције деце.                                                                                                                  

15.06.2022. посета првом разреду и упознавању са школом.        

 

 

      2.1.13. Објекат „Бамби“-Марадик 

 

У објекту “Бамби“ у Марадику,  васпитно-образовни рад у радној 2021/22 години  је раелизован 

у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста деце од 2 до 4 године и у једној 

узраста од 4,5 година до 6 година – ППП,  полудневно-целодневни боравак.. 

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мешовита 

Ђокић-

Рађеновић 

„Шта све 

уме моје 

тело“  

2.“Зашто 

волим 

мачку?“                           

04.10.2021.-

12.11.2021. 

 

22.11.2021.- 

24.12. 2021 

 

- уносили смо разне 

материјале у просторне 

целине, основали смо 

нашу малу 

„ординацију“- где су се 

деца свакодневно 

Поред собе 

користили смо и 

ходник, где су нам 

мачке спавале у 

кућици која се 

налази у ходнику.                      
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3.„Од 

музике до 

буке“,                   

4. “Бамби 

истраживач

и 

31.01.2022.-

11.03.2022. 

 

27.03.2022.-

03.06.2022. 

играла, истраживала, 

лечила своје пацијенте.. 

Од те наше ординације, 

смо у следећем 

пројекту „Зашто волим 

мачку“ направили 

„ветеринарску 

станицу“, где су деца 

прегледала, лечила, 

давала рецепте за 

лечење животиња-

мачака. Пројекат „Од 

музике до буке“, 

уносили смо разне 

материјале у просторне 

целине, различите 

амбалаже, и зрневље 

како би деца 

истраживала различите 

могућности добијања 

звука. Увеле смо 

музички сто са нотама, 

у соби је било готових 

музичких 

инструмената, као што 

су хармоника, гитара, 

бубањ.. али и оних које 

смо правили, од разних 

конзерви, ролни убруса, 

кутија.. Деца су 

свакодневно 

испробавала нове 

начине стварања звука 

и ритма       

.Пројекат“Бамби 

истраживачи“, од 

материјала смо унели: 

лупе, шешире,саксије, 

хумус,земља, песак, 

пластичне 

кантице,флашице.., 

највише смо уносиле 

природног материјала 

како би деца имала 

разне могућности за 

истраживање, 

оформили смо „еко 

целину“у којој су деца 

могла да 

истражују,“зелени 

кутак“ на којој су се 

налазили пањеви, 

дрвене облице, грање, 

каменчићи, шишарке, 

разно цвеће како 

Поред собе 

користили смо и 

ходник, у којем су 

деца обе васпитне 

групе сарађивала и 

играла се разних 

игара, такође смо 

двориште вртића 

свакодневно 

користили, како би 

деца откривала и 

проучавала, шта се 

налази испод пања?; 

тражили смо глисте, 

какве се бубе налазе 

ту?; како изгледа 

лептир?;како се 

сади цвеће? 

Правили смо башту 

у коју смо посадили 

поврће, лук, першун 

и тиквице, такође 

смо садили разно 

цвеће, о којем смо 

свакодневно 

бринули. Баштицу 

смо оградили са 

камењем које смо 

претходно 

офарбали. 
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природно тако и 

вештачко, поред тога 

нам је један тата 

направио дрвени сто са 

два отвора, у који смо 

ставили у један део 

земљу, а у један песак.  

Мешовита 2  

Зекић Сандра 

1.„Улазак у 

стари свет 

Египта“  

 

2.„Бамби 

истраживач

и “                    

 

3.„Заједно у 

школи“ 

 

-06.12.2021. до 

11.03.2022. 

 

 

–  27.03.2022. 

до 03.06.2022. 

 

-08.06.2022. до 

22.06.2022. 

 

У сваку целину у соби, 

унели смо разноврсан 

материјал везан за 

пројекат који 

обрађујемо. 

За потребе пројеката 

унели смо дубљи сто са 

песком у којем су се 

деца играла са 

материјалима које смо 

користили у пројектима 

(пластичне 

животиње,кесе,дрвећа 

која смо 

направили,разне 

шаблоне за песак...). 

Оформљена је целина за 

прављење пирамида од 

различитог материјала, 

као и за прављење 

мумија. У аудио-

визуелну целину унела 

сам 3 д наочаре на 

којима су деца, уз помоћ 

ролеркостера могли да 

виде пирамиде и 

Сфингу. 

Сем тога, за потребе 

пројекта „Бамби 

истраживачи“ 

направили смо еко 

целину са природним 

материјалима у којој су 

деца могла да 

истражују; „Зелени 

кутак“ и у соби и у 

дворишту у оквиру 

којег су имали 

предложене различите 

могућности (сађење 

цвећа,сензорне 

природне 

флаше,посматрање 

различитог семења, 

корења...). 

 

Поред радне собе, у 

вртићу,користили 

смо хол и двориште 

вртића (деца су 

учествовала у 

уређењу дворишта, 

наше баштице, 

садили су цвеће, 

лук,свакодневно 

водили бригу о 

биљкама, заливајући 

их, помагали смо 

нашој теткици да 

чупамо траву из 

бехатона, 

сакупљали смо суве 

гранчице,смеће, 

тражили различите 

инсекте;у холу су се 

деца играла у броду 

који нам је служио 

да отпловимо у 

стари Египат и 

сазнамо како се тамо 

ловила 

риба,крокодили и 

нилски коњи,у 

нашој картонској 

кућици деца су 

правила храну коју 

су користили људи у 

старом Египту,у 

ходнику 

смо,такође,садили 

цвеће, прали шерпе, 

лонце,варјаче за 

потребе целине у 

нашем дворишту...) 
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УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита 

Ђокић-Рађеновић 

Родитељи су се укључивали на разне начине, како у пројекте тако 

и у уређење дворишта, тате су долазиле да косе траву у дворишту 

вртића, оргаснизована је радионица са родитељима поводом 

Светског дана породице, организовали смо радну акцију поводом 

уређења дворишта. 

Посета тате Хармоникаша- у вртић је дошао са хармоником, деци 

је показао и свирао. Ишли смо у посету домаћинству код 

девојчице Ј.О. чији родитељи узгајају јагоде. Посетили смо 

породицу дечака В.М. чији родитељи држе виноград.Посетили 

смо воћњак, од девојчице Н.Д. бака је показала шта све имају од 

воћа и како се одржава. Мама од девојчице А.М. нас је позвала да 

видимо њихово језеро, а дека нам је објаснио како је језеро 

направљено, на који начин се одржава, како он пеца, које се рибе 

ту налазе, и показао је чамац и вожњу чамцем. Мама дечака В.Г. 

нас је угостила и показала нам своју башту у којој су се налазило 

разно поврће, а најзанимљивији део им је био када је бака дечака 

показала мак, како изгледа у башти а како када се убере, и када се 

осуши, поред тога, деца су имала прилике да виде разне домаће 

животиње, између осталог краве, прасиће, зечеве, мачке, као и 

сламу, разну механизацију, тракторе.. 

Мешовита 2  

Зекић Сандра 

Родитељи су укључени на различите начине у пројекте - сем што 

су учествовали у доношењу различитих материјала,родитељи су 

нам долазили у групу,имали смо радионице,радне акције и посете 

породицама (03.03.2022.-тата борави у групи и прича деци о својој 

посети Египту;13.04.2022. мајка дечака иде на екскурзију као 

пратња;више пута током пролећа,тате долазе да покосе траву у 

дворишту;12.05.2022. одржана је радионица са родитељима и 

децом,у дворишту вртића, поводом Светског дана породице;16.05. 

смо били у посети сеоском домаћинству девојчице чији родитељи 

имају јагоде-брање јагода,десерт...;20.05.2022. посета дечаку чији 

родитељи имају виноград и башту, краве,мачиће и зечеве;19.05. 

радна акција са родитељима везана за уређење дворишта;24.05. 

2022. ишли смо у посету воћњаку (брали су трешње и слушали о 

томе како се брине о овој врсти воћа);25.05. посета породици 

девојчице чији дека држи приватно језеро;01.06.2022. посета 

породици дечака чији родитељи имају пластеник, башту,фарму 

крава и много пољопривредних машина... 

У плану је и завршна приредба задње недеље пре одласка деце 

припремне групе 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита 

Ђокић-Рађеновић 

 -Прозивка деце, договор око адаптације  

-ритам дана у вртићу, пројекти, протокол о 

злостављању и занемаривању деце. 

-Разговор о протеклом полугодишту, Договор 

око Новогодишњих пакетића, разно. 

01.09.2021. 

 

-21.09.2021. 

 

-10.12.2021. 
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- обележавања Светског дана породице, 

друђење,спортске активности.  

 

 

12.05.2022. 

Мешовита 2  

Зекић Сандра 

- 1.Прозивка деце 2.Избор родитеља за савет 

родитеља 3. Упознавање са организацијом рада у 

објекту (пријем и отпуст деце, доручак...) 4.Разно 

(адаптација нове деце,договор око хигијенског 

пакета и прибора неопходних за В.О.Р.; подела 

упитника о деци и образац за ЈОБ); 

-1.Посебан протокол о заштити деце од насиља 

2.Протокол о безбедности деце 3.Процедура 

везана за фотографисање 4.Упознавање 

родитеља са новим основама-„Године узлета“; 

Разно (осигурање,сагласност за излазак ван 

вртића,сагласност за фотографисање,посебни 

програми рада,процедуре везане за Ковид...) 

- 1.Разговор о групи на крају првог полугодишта 

2. Разно (договор око куповине Новогодишњих 

пакетића; разговор о пројекту који 

започињемо...) 

-1.Пружање информација о постојању групе у 

школи где се настава одвија на мађарском језику 

2.Разно (уопштене информације о транзицији, 

договор са родитељима у вези радионице поводом 

Светског дана породице и акције уређења 

дворишта) 

Што се тиче дружења деце и родитеља, одржана 

је радионица,у дворишту вртића, поводом 

Светског дана породице где смо имали и спортске 

активности 

01..09.2021. 

 

 

 

 

 

 

II  21.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -09.12.2021.  

 

11.05.2022.  

 

 

 

12.05.2022. 

  

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита 

Ђокић-Рађеновић 

           2 -васпитача - подршка детету, и његов 

напредак, као и сарадња и 

комуникација са другом 

децом. 

припремна полудневна 

Зекић 

6 разговора;.  

 

 

-3 на иницијативу 

васпитача и 

педагога                          

-3 на иницијативу 

родитеља 

Повод за разговор је била 

подршка деци са сметњама у 

развоју и њихов напредак, 

учешће, затим, неки 

здравствени проблеми и 

односи, комуникација са 

другом децом у групи. 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА 

ШКОЛОМ 

Мешовита 

Ђокић-

Рађеновић 

У посети нам је био медицински 

брат техничар који је запослен у 

Хитној помоћи.-20.10.2021. 

Такође нам је у 

посету дошла и 

тета Ивана, 

Посетили смо школу, 

наставницу физичког 

васпитања-03.11.2021. 
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разговор са децом, демонстрација 

пружања помоћи, превијање, 

давање инфузија,  Посета 

стоматолога вртићу-24.10.2021. 

преглед зуба, и разговор, 

превентивна сестра нам је била 

29.10.2021. причала о бризи и нези 

тела. Посета библиотеци 18.10. и 

02.12.2021. године.-Деца су 

разгледала разне књиге, 

сликовнице, енциклопедије, 

постављала су питања и 

разговарала са библитекароим. 

Посетили смо и ветеринарску 

станицу, где смо видели како 

изгледа, разговарали са 

ветринаром, показао нам је 

простор,причао како лечи 

животиње. 

21.03.2022.,28.04.2022.,13.06.2022.-

позоришне представе за децу 

Посета библиотеци, датум 

одржавања:16.02.2022. 

Позвани смо да присуствујемо 

приредби у православној цркви за 

Духове, где је већи број деце из 

нашег објекта учествовало у 

фолклору., датум 

одржавања:13.06.2022. 

Посета задрузи, време 

одржавања:17.05.2022.(деца 

истражују како се користе 

пољопривредне машине, како се 

скида кукуруз, игра са кукурузом, 

товаримо џакове) 

ветеринарка из 

Инђије-

17.12.2021. 

године, која нам 

је показала шта се 

све налази у 

торби, причала 

нам је о томе како 

лечи мачке, како 

им помаже... 

дружење са старијим 

другарима из школе, 

разне вежбе 

обликовања и 

комбинованог кретања. 

Мешовита 2  

Зекић Сандра 

12.09.2021. учествовали смо на 

манифестацији „Марадичка јесен“ 

.Том приликом, деца из обе 

васпитне групе су наступиле са 

кореографијом: „Лет, лет 

бубамаро“. 

септембар- учешће на ликовном 

конкурсу „Форма Идеале“ - 

„Нацртај, обоји и освоји!“ са 

ликовним радовима на тему: “Моја 

идеална соба“                                

04.10.2021. позоришна представа 

позоришне групе „Високо Ц“ из 

Новог Сада са представом „Цврчак 

и мрав“                                            

12.10.2021. посета 

Пољопривредној апотеци                 

25.10. 2021.посета сеоској 

 17.11.2021. посета 

наставнице биологије 

са ученицима из школе 

са мини представом: 

“Инсекти“ 

За нови пројекат 

предвиђено је да идемо 

у посету наставници 

географије на час, у 

школу, која ће 

нам,заједно са ђацима 

презентовати 

презентацију:“Египат“; 

наставник из ликовног 

би припремио тему за 

рад везан за египатске 

маске и укључио би се 

на Вибер да би 
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библиотеци                        

Хуманитарно удружење „Велико 

срце“ организује поклон пакетиће 

за децу из материјално угрожених 

породица                                                 

Често смо шетали по селу, 

обилазили поток,винограде,ишли 

на игралиште на другом крају 

села...Експерте смо укључивали на 

различите начине: 

21.03.2022.,28.04.2022.,13.06.2022. 

-позоришне представе за децу,              

-11.04. људи из Савета за 

безбедност саобраћаја општине 

Инђија, поклањају деци поклоне у 

циљу промоције значаја 

безбедности деце у саобраћају                  

-13.04.2022. екскурзија са децом 

(Зрењанин)                                              

-месна заједница нам је донирала 

две кутије семена за траву за 

двориште вртића и два тепиха са 

вештачком травом за Еко 

активности у боравцима                         

16.05. предаја чепова организацији 

„Чепом до осмеха“                                 

17.05. посета сеоској задрузи (деца 

сазнају какве везе има задруга са 

биљкама, шта се ради у задрузи, 

шта се користи од 

пољопривредних машина, игра у 

кукурузима, товалимо џакове) 

17.05. посета циглани (како се 

праве цигле)                               

13.06.позвани смо да 

присуствујемо приредби у 

православној цркви за Духове где 

је већина деце из нашег објекта 

учествовала у фолклору     

поразговарао са децом 

о њима и видео како су 

их деца 

одрадила;могућа је 

посета професора 

историје који ради у 

средњој школи у Руми 

који би дошао у нашу 

групу и причао о 

Египту. 

 

 

 

         ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ  
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мешовита 

Ђокић-Рађеновић 

Деца обе васпитне групе из објекта „Бамби“ имају прилику свакодневно да 

се друже.порерд тога што проводе заједно време у холу, дворишту вртића, 

рађен је и заједнички пројекат „Бамби истраживачи“, где су деца већину 

активностиу радила заједно. Деца која следеће године иду у припремни 

предшколски програм су често прелазила у собу старијих другара да се 

заједно играју. Што се тиче деце која треба да крену у вртић, планирана је 

транзиција у наредном периоду.  

Мешовита 2  

Зекић Сандра 

Деца обе групе из објекта „Бамби“ имају прилику често да се друже између 

себе.Поред тога што прводе заједно време у дворишту вртића, рађен је и 

заједнички пројекат „Бамби истраживачи“ где су деца већину активности 

радила заједно и ишла заједно у различите посете.Деца која следеће године 
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прелазе у припремну групу,више пута су долазила у собу старије деце да се 

заједно играју. 

Што се тиче деце која тек треба да дођу у колектив,транзиција је у плану да 

се уради у наредном краћем временском периоду. 

Што се тиче школе, одрађене су различите активности транзиције: 

18.03. обилазак школе (педагог,директор, зборница,фискултурна сала, 

трпезарија, кухиња,будућа учионица и учитељица;цртамо беџеве у 

учионици у друштву педагога на тему „Ја сам ђак првак“) 

29.03.посета наставници географије и њеним ученицама који су деци 

презентовали презентацију на тему:“Египат“ 

13.05. учешће на кросу са децом из школе на терену фудбалског клуба 

„Слога“ 

11.05.родитељском састанку, нашој групи, у вртићу, присуствовале су 

учитењице мађарског језика из о.ш., као и жена из Националног савета 

мађарске националне мањине која је родитељима причала о мађарском 

одељењу у школи 

У трећој недељи маја, заједно са педагогом школе, радили смо на плану 

траднзиције;сем тога смо стално биле у контакту везано за тестирање деце 

27.05. дружење са децом из 4.разреда и будућом учитељицом (лик.акт. 

„Планета Земња“, разговор, квиз питања...) 

Троје деце са сметњама у развоју сваки петак у канцеларији код педагога 

имају дружење са логопедом 

 

 

2.1.14. Објекат „Бубамара“, Љуково 

  У објекту “Бубамара“ у Љукову  васпитно-образовни рад у радној 2021/22 години  

је раелизован у две  васпитне групе и то у две мешовите групе- једна узраста деце од 3 

до 4,5 године и у једној узраста од 4,5 година до 6 година - ППП.  

                                РЕАЛИЗОВАНЕ ТЕМЕ/ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ 

 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМА 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОМЕНЕ У 

СРЕДИНИ ЗА 

УЧЕЊЕ 

ПРОСТОРИ ЗА 

ИГРУ И 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

(ИЗВАН РАДНЕ 

СОБЕ) 

Мешовита  

Вивод 

1.``Како да 

помогнемо 

нашој 

планети?``                    

2. 

``Путујемо 

у..``  

3.``Шта је 

спорт?`` 

 

24.10.2021. 

10.12.2021.  

 

Јануар-Мај 

2022. 

 

 

Јун- 

Уз дечију иницијативу 

смо направили 

``размештај`` радне 

собе,обогатили смо 

манипулативни 

центар са 

рециклажним 

материјалима,кадицу 

претворили у 

``фабрику`` 

рециклаже,један део 

собе је био само за тај 

пројекат,сви дечији 

радови,играчке од 

рециклажног 

материјала,канте за 

Свакодневно смо 

користили 

двориште 

вртића,и околне 

улице,ливаде у 

циљу 

истраживања 

околине,да ли је 

загађена или 

не,има ли 

смећа,како ми 

можемо помоћи.. 

Двориште 

вртића,аутобус 

направљен у 
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рециклирање,посејане 

биљке.. 

сарадњи са 

родитељима,њим 

смо и 

``путовали``,један 

део собе нам је 

био само за 

пројекат,ту су 

деца постављала 

своје 

продукте,играла 

се beeboot 

роботом,слагала 

JigSaw пузле.. 

Припремна 

Попадић 

1.„Како се 

чува планета 

земља“  

2. 

"Позориште"  

 

3."Моја 

школа 

18.10.2021-

10.12.2021 

 

28.02.2022-

20.05.2022. 

23.05.2022.          

24.06.2022. 

Уз дечију иницијативу 

смо направили 

``размештај`` радне 

собе,обогатили смо 

манипулативни 

центар са 

рециклажним 

материјалима,кадицу 

претворили у 

``фабрику`` 

рециклаже,један део 

собе је био само за тај 

пројекат,сви дечији 

радови,играчке од 

рециклажног 

материјала,канте за 

рециклирање,посејане 

биљке..                               

У склопу пројекта 

"Позориште" 

направили смо у 

простор је унета 

мобилна позорница; 

Током пројекта у 

договору са децом  и 

уз помоћ родитеља 

направљена је у 

простору и 

"радионица за израду 

лутака у којој се 

налазио разни 

рециклажи и 

неструктуирани 

материјал  . Такође 

смо у простор за 

визуелно 

конструисање додали 

разне фолије лампе 

провидне тканине а 

све у циљу 

упознавања 

позоришта сенки. Д да 

Свакодневно смо 

користили 

двориште 

вртића,и околне 

улице,ливаде у 

циљу 

истраживања 

околине,да ли је 

загађена или 

не,има ли 

смећа,како ми 

можемо помоћи.. 
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су стицала нова 

искуства и у посети 

"Позоришту младих 

"у Новом Саду где је 

организован излет 

заједно са 

родитељима. У 

локалној средини 

посетили смо кројачки 

радњу са циљем 

тражења одговора 

"Како се шију 

костими  

 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ У РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН УЋЕШЋА РОДИТЕЉА 

Мешовита  

Вивод 

Родитељима је послата порука на вибер групу о интересовању 

деце за овај пројекат,замољени су да нам дају своје 

предлоге,идеје,шта и како могу,сви су се укључили и доносили 

различите рециклажне материјале,литературу-флајере о 

загађењу,књиге о очувању природе,долазили су да нам помогну 

да покупимо лишће и смеће у дворишту,ишли са нама у шетње у 

потрази за смећем и загађењем..                                                                                    

Родитељи су слали занимљиве садржаје на вибер 

групу,линкове,слали материјале зе које су сматрали да ће нам 

помоћи,једна мама је била један дан да нам исприча о 

Италији,покаже занимљивости,бака нас је научила игру из Грчке-

пар-непар,и невезано за тренутни пројекат средили смо нашу 

баштицу са мамом Л.В.                                                                               

Тата В.Ш. нам је организовао посету аикидо клубу,мама Н.Т. нам 

је причала о атлетици,тата Л.М.нам је причао о фудбалу 

Припремна 

Попадић 

Родитељима је послата порука на вибер групу о интересовању 

деце за овај пројекат,замољени су да нам дају своје 

предлоге,идеје,шта и како могу,сви су се укључили и доносили 

различите рециклажне материјале,литературу-флајере о 

загађењу,књиге о очувању природе,долазили су да нам помогну 

да покупимо лишће и смеће у дворишту,ишли са нама у шетње у 

потрази за смећем и загађењем..                                                                                                        

Родитељи су били активни учесници пројекта давали своје идеје 

предлоге и учествовали у реализацији истих(нпр. Посета 

позоришту) .Такође су учествовали у радионицама(Израда лутака 

радионица "Полазим у школу"...) 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  
ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

ТЕМЕ ДАТУМ 

ОДРЖАВАЊА 

Мешовита  

Вивод  

1. родитељски састанак                                                    

2 радна акција деце и родитеља обе васпитне 

групе,уређење дворишта,поправка постојећи 

елемената и израда 

10.09.2021.                        

03.10.2021. 

10.12. 2021. 

30.03.2022. 
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нових                                                                                             

.договор у вези пакетића,декорације објекта                                              

3.Информације о упису деце у припремну групу 

Размена искуства о утисцима у склопу еТвининг 

пројекта                                                                              

4. Упознавање нових родитеља,Договор о 

комуникацији путем вибер групе,Подела 

упитника,Договор о адаптацији.                                                                                                            

 

09.06.2022. 

Припремна 

Попадић 

  

1. родитељски састанак                                                      

2. радна акција деце и родитеља обе васпитне 

групе,уређење дворишта,поправка постојећи 

елемената и израда нових                                                                                             

3.договор у вези пакетића,декорације објекта                                              

4. Размена искуства о утисцима деце у склопу 

пројекта и договор око новогодишњих празника;        

5.Договор око посете позоришту и реализацији 

излета                                                                                         

-информације око уписа у школу и поласка деце 

у исту.                                                                           

радионица- Мој 

првак                                                                                                   

10.09.2021.                        

03.10.2021. 

 

10.12.2022. 

30.05.2022. 

06.06.2022 

 

                                        ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ („ОТВОРЕНА ВРАТА“) 

ВАСПИТНА ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 

РАЗГОВОРА 

НА ЧИЈУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

ПОВОД ЗА РАЗГОВОР 

Мешовита  

Вивод 

 2 заједничка 

иницијатива.. 

Разговор о напретку 

детета,потреби за подршком 

Припремна 

Попадић 

1  на иницијативу 

родитеља  

размена око напредовања и 

интересовања детета 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И РАЗЛИЧИТИХ ЕКСПЕРАТА 

ВАСПИТНА 

ГРУПА, 

ВАСПИТАЧИ 

МЕСТА ЗА УЧЕЊЕ У 

ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ  

САРАДЊА СА 

„ЕКСПЕРТИМА“ 

САРАДЊА СА ШКОЛОМ 

Мешовита  

Вивод 

 

20.10.2021.Посета 

пољопривредној 

апотеци,разговор са 

запосленима 

тамо,добијање савета и 

смерница око 

садње,узгоја биљака 

које смо добили на 

поклон од њих    

9.12.2021.Посета 

пошти,разговор са 

поштарем,слали смо 

писмо другарима у 

Турску и Грчку            -

локални ловци су нас 

звали у посету 

фазанерије                          

-одлазак на фудбалски 

 04.-08.10.2021.Са другарима 

из првог разреда 

организовали смо ``спортске 

игре`` 

- Деца 4. Разреда 

презентовала рад о 

угроженим животињама у 

склопу пројекта                                                                      
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терен             -одлазак у 

КУД Љуково 

Припремна 

Попадић 

20.10.2021.Посета 

пољопривредној 

апотеци,разговор са 

запосленима 

тамо,добијање савета и 

смерница око 

садње,узгоја биљака 

које смо добили на 

поклон од њих 

9.12.2021.Посета 

пошти,разговор са 

поштарем,слали смо 

писмо другарима у 

Турску и Грчку    

19.03.2022-Посета 

"Позоришту младих"                    

12.04-посета фазанерији 

у месту   27.04.2022-

посета кројачки радњу 

 

 04.-08.10.2021.Са другарима 

из првог разреда 

организовали смо ``спортске 

игре`` 

- Деца 4. Разреда 

презентовала рад о 

угроженим животињама у 

склопу пројекта                                                                      

 

          ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ И ТРАНЗИЦИЈИ  
ВАСПИТНА ГРУПА 

- ВАСПИТАЧИ 

НАЧИН САРАДЊЕ ДЕЦЕ СА ВРШЊАЦИМА (ИЗ ДРУГИХ 

ВАСПИТНИХ ГРУПА) 

Мешовита  

Вивод 

 

Обе групе међусобно сарађују као и са децом из школе поред,заједничке 

игре на дворишту вртића,уређење дворишта,израда заједничких продуката 

Припремна 

Попадић 

 

Обе групе међусобно сарађују као и са децом из школе поред,заједничке 

игре на дворишту вртића,уређење дворишта,израда заједничких продуката         

24.05 .2022-штафетне игре у дворишту школе са децом школског узраста 

02.06.2022-Посета првом школском часу и упознавање са простором школе 

30.05.2022- присуство будуће учитељице родитељском састанку            

Деца се свакодневно срећу са децом школског узраста у школском 

дворишту и учествују у заједничкој игри. 

 

 

2.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗЛИЧИТИХ 

ПРОГРАМА И ОБЛИКА РАДА  
 

        1. Развијање комуникативних способности на нематерњем језику- енглеском и 

немачком   

 Програм  су реализовали  васпитачи који су обучени на акредитованим 

семинарима „Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности 

код деце у Војводини“ и „Комуникација као центар знања страног језика“. У програм су 

укључена сва деца која похађају васпитну групу и он је бесплатан за родитеље. Програм 

је намењен деци узраста од 4 године до поласка у школу.  Васпитачи су програм изводили 
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углавном у својим васпитним групама. Усвајање језика се заснивало  на искуственом 

принципу.                                                                                

Активности на нематерњем језику од планираних 16 васпитних група, реализоване су у 

15 васпитних група,  на енглеском у 12  и  на немачком у 3 васпитне групе. Број 

обухваћене деце овим програмом је 438. 

Координатор:  Миљуш Драгана   

Васпитачи који су реализовали програм су:                                                                                  

На енглеском - Данијела Жугић Ђурић, Ана Вивод,  Сандра Зекић, Милица Тодорчевић, 

Миљуш Драгана и Перенчевић Наташа , Девић Марија , Сурла Ана, Марина Бајић ,   

Јелена Гојић,Маја Зубац,Наташа Лајбеншпергер, Наташа Ћућуз и Јелена Бодрожић.                                                                                                                                

На немачком: Ивана Калеб Мишковић, Тања Божић и Ивана Лукић. 

Након састанка који је одржан 21.10.2021.,формирана је Вибер група реализатора 

програма ради лакшег протока информација.  

Васпитачи  су имале различит ритам активности, неке су активности реализовале 

неколико пута месечно, а неке неколико пута недељно( 2 до 3 пута), у трајању од 15-20 

минута .У неким групама – „Бубамара“ у Љукову скоро свакодневно,кроз 

песмице,игре,разбрајалице,комуникацију са вршњацима из других земаља.                                    

Теме су биране у зависности од узраста и интересовања деце ,користиле су се различите 

комуникативне ситуације,песме,игра и покрет за откривање елемената, структура и 

правила за стицање комуникативних вештина енглеског и немачког језика. 

У појединим групама ове активности су пратиле пројектне теме, животно практичне 

ситуације и планиране ситуације,без одређеног временског трајања и 

ограниченогнедељног броја активности.Праћена су интересовања деце.У појединим 

групама у рад су укључени и родитељи којима је страни језик професија.,те су исти 

гостовали у групама и реализовали активности са децом. 

 

2. Читаоница – причаоница 

  

Кординатор „Читаонице-причаонице“ библиотекар Бранка Мандић вршила одабир 

књига за децу у „Путујућу библиотеку“у договору са васпитачима  водећи рачуна о 

дечијим жељама и интересовањима 

    Садржаји који су реализовани у оквиру програма су приказивање књига и разговор о 

књигама, причање, читање прича, позајмљивање књига, примена различитих метода за 

стимулисање говорно –језичког стваралаштва код деце и др. У овој радној години  у 

првом полугодишту  радило се помоћу „Путујуће библиотеке“. Садржаје су бирала деца, 

а васпитачи су реализовали програм у складу са дечијим потребама и интересовањима.    

„Сунце“  -У оквиру  пројекта „Књига“ остварили смо лепу сарадњу са децом и 

васпитачицама,Т.Вученовић, Ј.Јовановић; Деца су посетила  библиотеку,уследила је 

израда чланских карти, свечано учлањење у библиотеку вртића а затим је уследила 

размена знања о дечијим писцима. Сарадња са ликовном радионицом деца цртају 

портрете дечијих писаца. Уређен је простор испред библиотеке – литерарна целина коју 

су са децом уредиле васпитачице ; У објекту „Сунце“ библиотека је свакодневно 

доступна на коришћење деци и родитељима. 

 ОШ „Петар Кочић“Смиљка Тадић -припремна полудневна група У оквиру е твининг 

пројекта „Свака звезда у Андерсеновом свету лети ка неком детету“,илустрација и 

драматизација прочитаних бајки. У програму учествују сва деца из групе, програм се 

реализује једном недељно у трајању од 30 минута  

ОШ „Јован Поповић“ Кристина Ангелов и Данијела Жугић- програм се одржава једном 

до два пута недељно у трајању који зависи од интересовања деце. Садржаје су бирала 

деца, опремили смо и улепшали простор намењен за читање. 
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„Пчелица“-Нови Сланкамен  Бранислава Татић, Жаклина Ковач,Ана Д Першић уз 

литературу из „Путујуће библиотеке“програм су реализовали два пута недељно у 

трајању од 30 минута, у Дечијој недељи размена сликовница, у млађим групама ,ритуал 

пред спавање читање бајки и прича по избору деце, у старијим групама реализован је 

програм у време  мирних активности. 

„Сунцокрет“ Нови Карловци  Љубица Малетић,  Рада Бркић „Путујућа библиотека“; 

Читаоница – причаоница је реализована два пута месечно и то са обе мешовите групе, у 

простору објекта и школе.                                                                                                               Књиге, 

тј. приче, бирају деца, а васпитачи им уз посебно припремљену атмосферу читају.  

„Цврчак“ Крчедин  Мешовита група и Припремна мешовита група ОШ“22Јули“ Марија 

Девић, Анђелка Ћосовић-Програм је реализован свакодневно по 15 минута. У радној 

соби која је опремљена потребним средствима и материјалима,полице са сликовницама, 

књигама и енциклопедије за децу, прибор за цртање и дигитална  средства.Неговали смо: 

читање ,прелиставање, разгледање , позајмљивање књига, илустровање. Литература која 

је коришћена: из „Путујуће библиотеке“ у договору са библиотекарком. Посета сеоској 

библиотеци и школској библиотеци. Деца су кроз програм развијала навике да пажљиво 

користе и чувају књиге, да одлазе у библиотеку, развила су љубав и интересовање за 

књигу. 

„Ђурђевак „ Чортановци Дана Драшлер у објекту се програм реализује једном недељно 

у трајању од 30 минута. У ходнику који смо прилагодили како би створили пријатну 

атмосферу за читање.У програму учествују сва деца из објекта. 

Објекат „Лабуд“ Радмила Вујичић и Милица Иконић  Објекат је почео са радом у 

септембру, углавном су уписана деца која први пут похађају предшколску установу. 

Програм се реализује једном или дава пута недељно у трајању од пола сата. Упознали 

смо децу са програмом , са правилима. Причали смо им бајке и приче углавном пред 

спавање по избору деце. Деца су уживала у реализацији активности.Циљеви које смо 

реализовали , развој љубави и интересовања за дечију књигу, неговање читалачких 

навика, богаћење дечијег речника. 

 Објекат „Бубамара“Љуково“ Драгана Хемон Попадић- програм се одржава једном до 

два пута недељно у трајању који зависи од интересовања деце. У програму учествују деца 

из обе васпитне групе. Место одржавања је боравак или двориште када то време дозволи. 

Садржаји и теме које смо обрађивали су били разноврсни као и интересовања деце.  

Садржаје и теме васпитачи су документовали у дневним белешкама.                                               

 

 

     3. Школица спорта  

                                                                                                                                  

Програм је намењен деци од 4 године до поласка у школу, која су и која нису обухваћена 

предшколским програмом. Програм је бесплатан за родитеље. У  радној 2021-22 програм 

је реализован у објектима „Сунце“, „Невен“ и „Лабуд“ у Инђији, и у насељеним местима-  

Крчедину и Чортановцима. 

Циљени: 

-Социјализација деце која нису обухваћена предшколским програмом                                           

-Укључивање деце у спортске активности и развијање интересовања за спорт                            

–Развијање такмичарског и тимског духа код деце                                                                                        

-Развијање свих мишићних група и моторичких способности                                                                           

-Упознавање основних елемената базичних и колективних спортова 

Школица спорта која је требала обухватити децу која не похађају предшколски програм 

није реализована због тренутне епидемиолошке ситуације тако да су се спортске 

активности спроводиле само са децом која тренутно похађају вртић.                              
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Програм је реализован у фискултурним салама са справама и реквизитима намењеним за 

вежбање, у  двориштима објеката, на спортским теренима и простором за вежбање. 

 

Објекат“Сунце“   

 

Реализатори програма у објекту „Сунце“ су Вуковић Слађана- координатор,                                                                                                        

Радовановић Љубица, Иконић Милица ,Станковић Ивана, Костић Бојана                                 

На првом одржаном састанку 21.09.2021.је разрађен план о увођењу просторних целина 

за спорт у холу вртића, који је и реализован Заједничким спортским активностима 

обележили смо Дечију недељу, где смо договорили вежбе на отвореном,полигон 

спретности,трку на 50 м. 

 

Објекат „Невен“ Инђија 

 

 Координатор  програма у објекту „Невен“су: Маријана Печиљ 

 У току првог полугодишта организоване су две активности на нивоу целог објекта 

„Невен“. Једна активност у месецу октобру а друга у новембру. Обе активности су 

организоване у дворишту вртића објекта „Невен“. Коришћена су средства из наше 

фискултурне сале: струњаче,штапови,чуњеви, клупе,канапи, траке.. Све ове спортске 

активности су биле веома занимљиве и интересантне 

Због епидемиолошке ситуације спортске активности су биле ограничене на простор који 

имамо у нашем вртићу тј у нашем објекту. Мислим да би било веома интерасантно да 

смо упознали неке спотисте који су остварили добре резултате у нашем граду, да смо 

обишли спортско удружење, халу и сл. 

Објекат „Лабуд“ Инђија   

Координатор програма у овом објекту је Иконић Милица.                                                                                                          

Активности су реализоване једном недељно, организовани су полигони у дворишту 

вртића, такође и у холу вртића: крос РТС организован у дворишту вртића,                                                                                

полигон спретности у дворишту током дечије недење светског дана детета.                                              

Затим, заједничка јутарња окупљања и вежбе загревања и обликовања и покретне игре 

по избору деце уз ритам и музику.        

 Циљеви: боље упознавање деце у објекту, дружење вршњака, позитивна атмосфера, 

овладавање кретања са опремом на отвореном и у затвореном простоору (ношење лопте, 

фудбал) развијати физичке способности деце свакодневним телесним активностима                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Објекат „Цврчак“  Крчедин 

Реализатори програма у овом објекту је Анђелка Ћосовић.                                                                             

Сврха програма је свестран развој  моторике и развијеност све сложенијих и ефикаснијих 

покрета и радњи које ангажују мишиће целог тела, упознавање основних елементарних 

базичних (гимнастика, атлетика) и колективних спортова (фудбал,одбојка,рукомет). 

Програм реализован једанпут недељно у трајању од сат времена.Програм се реализује у 

фискултурној сали и дворишту вртића. Кроз различите облике рада била су обухваћена 

сва деца мешовите групе објекта „Цврчак“ .  

 

 Објекат „Ђурђевак“  Чортановци 
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 Реализатор програма  је Дана Длашлер. 

Начин реализовања:једанпут недељно у у просторијама објекта,дворишту вртића и 

школским теренима напољу када је време то дозвољавало.Програмом је обухваћено 

између 40 и 45 деце која су долазила у овом полугодишту.Док су временски услови то 

дозвољавали активности су се реализовале на свежем ваздуху.                                    

Реализоване су активности: полигон спретности (скакање,прескакање,провлачање, 

равнотежа,бацање и хватање лопте,гађање,вођење лопте) и такмичарске игре. 

 

 

4. Сценско-драмска и луткарска радионица 

 

Радионице су реализивали  васпитачи који су заинтересовани и имају афинитета за 

истраживање сценског и драмског израза кроз сопствено глумачко ангажовање, рад са 

децом, израду лутака за драматизацију и организацију представа за децу и са децом. 

Радионице су реализоване  у објекту „Бамби“ у Марадику  (Драгана Ђокић), “Лабуд“ у 

Инђији (Милица Иконић),  у ОШ “Браћа Груловић“ у Бешки. 

                                                                                                                                                              

Објекту „Бамби“   

 

Радионицом су обухваћена деца мешовите групе (26-оро деце). Радионица се одвијала 

током целог првог полугодишта када се за то указала прилика. Направљене су различите 

лутке за потребе радионице (гињол лутке- уз помоћ сунђера који смо обликовали, 

тканине и вунице; лутке варјаче- од варјаче, вате, крпе,вунице,дугмића; лутке за прсте- 

од плишаних материјала, маме су нам помогле у томе, кући су сашиле а потом смо у 

вртићу лепили главу, очи, уста, нос...;лутке на штапићима- цртали смо јунаке прича које 

смо обрађивали, бојили их а потом стављали и залепили на дрвене штапиће). 

У оквиру радионице обрађивали смо приче везане за пројекат, као што су: “Мачак у 

чизмама“, “Лав и миш“, „Маца папучарка“, али и оне које нису биле везане за пројекте, 

као што су: “Пепељуга“,“Црвенкапа“. У свим овим активностима, деца су уз помоћ 

направљених лутки, уз помоћ васпитача, драматизовала наведене бајке. 

 

 

Објекат “Лабуд“у Инђији 

  

Реализатори програма- Милица Иконић, Јелена Гојић, Радмила Вујичич, Драгана 

Шијачки                                                                                                                                   

 Циљеви- упознавање деце, самопоштовање деце које се развија драмским изражавањем, 

развој артикулације гласова, неговање љубави према глумачком израђавању.                                                                                                                                     

Сценско луткарска радионица је у Лабуду остварена кроз различите активности. 

Деца из вртића су имала радионице прављења лутака на штапићима као и 

сценографије.Лутке које деца израђују прикладне су њиховом узрасту.Материјали које 

смоодабрали су једноставни и често део наше свакодневнице, тако да се деца еколошки 

освешћују па важност дају одабиру материјала,а не његовој материјалној 

вредности.Деца се упознају са различитим традиционалним и модерним луткарским 

врстама:ручне лутке,гињоли, зевалице,штапне лутке,марионете, маске, позориште 

сенки....За одређене дане (Луткарски дани, дан причања бајки, дан књиге) васпитачи су 

за децу спремали представе; Црвенкапа,Пепељуга, Снежана и 7 патуљака, Посета 

Пепељуге у групе(интерактивна представа)... Након представа деца су правила своје 

представе подстакнути оним што су гледали.  Обогаћивали смо целине костимима, и радо 
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правили представе на отвореном. У склопу пројекта "Како се праве бајке" , било је 

мноштво сценских радионица као и новонастала позорница сенки, са којом су деца била 

одушевљена. Провокација васпитача је била бајка:"Чаробни пасуљ". Деца су затим 

самостално глумила како својим телом тако и луткама на штапићу 

 

5. Музичко - ритмичка радионица  

 

Радионице су реализовали  васпитачи који имају посебно развијене компетенције и 

афинитете у области музичког изражавања. Циљеви радионица су развој музикалности, 

естетских и општих музичких способности (слух, ритам, музичка меморија), подстицање 

интересовања и љубави за музику, стварање навика за активно бављење музиком, 

подстицање стваралачког изражавања емоција и мисли музичким средствима.  

 

Хор „Звончићи“ у објекту „Маслачак“  

 

Координатор : Јасмина Баквић                                   

Циљеви:развијање гласовног апарата, развијање љубави према музици                        

развијање ведре атмосфере међу децом.   

У хору је учествовало око 35 деце. Пробе хора су се одржавале једном недељно по    

30 минута. Присуствовало је од 25 до 35 деце. Научили смо нове песме и понављали 

песме које смо знали. Деца су са радошћу долазила на пробе и активно учествовала. 

                                                                                                                                                                    

Објекат „Невен“   

 

Координатор : Ивана Рапић,                                                                                   

 „Музичко-ритмичка радионица“ обухвата активности и садржајe који имају за циљ 

развијање љубави код деце према музици као облику изражавања и доживљаја света, 

развијање музикалности, ритмичности, испољавања емоција и  спознаја  кроз песму и 

покрет.                                                                                                                                             Кроз 

интеракцију са васпитачима и другом децом у објекту негујемо квалитетне музичке 

садржаје,чија је вредност потврђена кроз време, али смо отворени и за савремене 

композиције намењене дечјем узрасту.Посебно „поглавље“ музичко – ритмичке 

радионице чини традиционално музичко стваралаштво за децу (народне песме), као и 

музички репертоар из периода „златних 70-80-их година двадесетог века“.       Програмом 

су обухваћена деца млађе, старије, мешовите, средње и старије јаслене групе. Број деце- 

учесника   је зависио од дневне присутности.                                                            Поред 

тога, у договору са колегиницама једном недељно сам гостовала у другим групама или су 

они долазили код нас, чиме смо остваривали вршњачку сарадњу међу децом, као и 

размену искустава и знања са другим колегиницама.                                             Ритмичке 

и музичке активности пратиле су и актуелана дешавања везана за пројекте, као и 

обележавање важних датума и новогодишњих празника. 

 

Објекат “Лабуд“у Инђији  

 

Реализатори програма- Јелена Гојић, Драгана Шијачки, Наташа Шаула                                               

Циљ-развој осећаја за ритам, љубав према музици и покрету, неговање креативног 

изражавања,неговање самопоштовања. Активности су реализоване 2 пута недељно,у 

трајању од пола сата. Песме и игре са семинара- Од игре до музичке композиције 

Мешовите групе, рад у групама као и заједничке музичке игре у холу са другим групама. 

Правимо сопствене композиције. 
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Објекат„Пчелица“ 

 

Реализатори програма- Врсајковић Тијана и Жаклина Ковач.                                                                                                                                                                                                                                

Почето са радом у октобру месецу после завршене адаптације – обухваћена сва деца 

програмом. Деца су изводила разне бројалице, ритмичко извођење песмица,  тапшањем 

длана о длан, тапшањем по коленима, лупкањем ногама о под.                                        

Свирање на Орфовом инструментаријуму, израда звечки са родитељима и свирање на 

њима. Све песмице и бројалице извођене су на овај начин јер су у питању деца млађег 

узраста.  

 

Објекат „Сунцокрет“ Нови Карловци   

                                                                                                      

 У овим активностима била су укључена сва деца из обе васпитне групе. Кроз музику и 

покрет учили су разне песмице и бројалице уз коришћење Орфовог инструментаријума, 

а исто тако и своје тело ако инструмент ( тапшање, пуцкетање, лупање ногама у под..) 

Нисмо имали одређене дане када су се изводиле ове радионице...неке су биле усклађене 

са темом пројекта, а неке су проистицале спонтано. 

 

 „Цврчак“ / ОШ „22 јул“ Крчедин 

                                                                                                                     

Реализатори програма-Надица Томић                                                                            

Сврха реализовања програма је развијање способности слушања музике, њеног 

доживљаја, развијање координације покрета, осећај за ритам.                                                      

Начин реализовања: два пута недељно у трајању од 20 минута                                              

Програм је реализован у радној соби и фискултурној сали. 

 

Објекат„Бубамара“Љуково  

 

Реализатори програма –Драгана Х.Попадић 

Музичке активности се организују од октобра месеца, у терминима три пута недељно  у 

трајању од 30 минута ( у зависности од дечијег интересовања),број укључене деце је 15. 

У склопу ових активности примењујемо стечена знања са семинара "Од игре до музичке 

композиције". Такође је деци омогућено кретање уз доживљај музике,кретање на задати 

покрет,кооперативне игре уз музику... Током реализације активности уважавају се дечије 

идеје,предлози. 

 

 

7. Еколошке радионице 

 

Циљ креативних и едукативних еко-радионица су развој еколошке свести као унутрашње 

вредности детета и одговорног односа према животној средини, развој креативности, 

критичког мишљења и активизма у области заштите животне средине.  

 Значајан аспект програма је укључивање породице и локалне заједнице у различите еко-

акције које организује Установа: прикупљање рециклажног материјала, изложбе дечијих 

продуката који су настали употребом рециклираног материјала, акције чишћења и 

уређења дворишта вртића, прављење кућица и хранилица за птице, еколошке приредбе, 

представе и сл. Носиоци пројекта су васпитачи и деца.                                               

                                                                                                                                                              

Oбјекaт ,,Сунце“ 
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Васпитачи учесници еколошке радионице су: Сања Радановић, Жељка Бођа, Александра 

Андреата,Олгица Башић Голе, Ивана Станковић, Сања Војновић, Јелена Јовановић, 

Јелена Тодоровић, Слађана Добријевић, Љубица Радовановић, Љубица Мали, Гордана 

Јоргановић, Ивана Лукић, Ковачевић Милана, Марина Малечић.                                                                                                                        

На паноу еколошке радионице у холу вртића се постављају еколошки садржаји и 

обавештења за родитеље.Направили смо еколошки памфлет који садржи основне 

информације о томе чиме се бави еколошка радионица ,који су циљеви и сл. 

И ове године смо наставили са учешћем у акцији ,,Чепом до осмеха“, учествују све 

васпитне групе у објекту ,,Сунце“. Наше учешће је објављено на њиховој фејсбук 

страници. 

Важне еколошке датуме обележавамо у складу са пројектима које реализујемо ,тако да 

смо имали више различитих активности кроз које смо настојали да подстичемо код деце 

развијење еколошке свести.Обележени су  важни датуми везани за екологију. 

Организовали смо Еко игре у вртићу 04.10..2021. за децу ,родитеље и васпитаче више 

васпитних група  на дворишту вртића.Било је неколико еколошких игара и активности 

које су васпитачи смислили;било је истраживачких .покретних,са правилима... Родитеље 

смо позвали путем плаката које смо слали у вибер групе а након завршеног дружења 

родитељима смо послали анкету да се изјасне колико им је ово дружење значило.                                                                                                                                         

У оквиру пројекта ,,Како можемо помоћи птицама „прављен је,, птичији колач“  у 

сарадњи са мешовитом групом 8.Пред новогодишње празнике израђивали су се 

новогодишњи еко украси у више васпитних група. 

 

Објекат „Невен“  

                                                                                                                          

Еколошка радионица коју реализујемо  обухвата широк спектар активности.                                      

Она не садржи само конкретне акције прикупљања чепова за рецикажу, сађења цвећа, 

прикупљања старе хартије, поновне употребе материјала за рециклажу у различитим 

активностима. То је дугорочна тежња  развијања и неговања  свести о значају природног 

окружења, човека као саставног дела шире еко-заједнице, поштовања закона природе и  

ресурса који постоје око нас.  

Поштујући принцип: „Мисли глобално-делуј локално“, тежиле смо да код деце  

свакодневно развијамо свест о значају екологије, подупирући наше активности 

подршком  породице, вршњачке заједнице у вртићу и шире локалне заједнице. 

Радионице су реализоване од  октобра  2021,3-4 пута месечно. Поједине акције реализују 

се свакодневно, током читавог првог полугодишта („Чепом до осмеха“) Радионице су 

реализоване у дворишту вртића, радним собама,                                                       Користили 

смо материјали за рециклажу (чепови, папир, пластичне посуде различитих величина, 

ролне од убруса, кутије од јаја..),природни материјали (дрво, памук, вуна, зрневље, 

семенке….)                                                                                                               Вођени 

идејом „Екологија је свуда око нас“,  у октобру месецу смо свакодневно боравили у 

дворишту вртића користећи све предности боравка на отвореном, у природном 

окружењу. Тежећи да у што више активности имплементирамо екологију реализовале 

смо са децом у дворишту вртића физичке активности (полигоне, трчање, покретне игре) 

под називом „У здравом окружењу-здравo тело“. 

У празничној „Дечијој недељи“ акценат смо ставили на „право деце на здраво и чисто 

окружење“. Тим поводом садили смо украсно (собно) цвеће са жељом да га пратимо како 

расте у наредном периоду. Такође смо укључиле родитеље у прављење еколошких 

играчака  по њиховом избору.  

Активности су реализовани кроз теме: 
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-ликовност у свету екологије  

(употреба природних материјала и материјала за рециклажу)                                                                                                                   

-еко-музичка радионица  

(израда музичких инструмента од материјала за рециклажу у оквиру пројекта „Звуци око 

нас“).                                                                                                         

 Укључили смо се у стварање „Еко бајке“, активност коју су реализовала деца старије, 

средње, мешовите и млађе групе на нивоу целог објекта.                                                                      У  

децембру смо  правили еколошке  украсе у вртићу и породично стабло.                                                                                                                               

Темељи су постављени, али је пред нама дуготрајан процес грађења еколошке свести. То 

ћемо остваривати кроз конкретне акције у другом полугодишту. Неке од њих су већ 

инициране (и скициране) од стране родитеља и васпитача, и чекају долазак пролећа.Без 

обзира на врсту активности, примарни критеријум мора бити добробит детета. 

 

Објекат “Лабуд“ 

 

Реализатори програма- Радмила Вујичић, Милица Иконић,Анка Брдар,Ивана Рончевић, 

Милка Мрвић, Мира Јајић, Гојић Јелена, Данијела Трбић , Драгана Шијачки. 

Еколошке радионице реализоване су  на нивоу објекта. Организовали смо радионице                                          

са родитељима- израда  играчака од природних материјала,обележили смо међународни 

дан еколошких покрета и обележили значајне датуме везане за екологију.  

 

 Објекту „Сунцокрет“ 

                                                                       

 Реализатори програма су васпитачи-Бркић Рада,Ана Прибић Авдић,Душанка Томић 

Ковачевић.                                                                                                                                          У 

току првог полугодишта у нашем објекту су реализоване еколошке радионице на нивоу 

целог објекта, тј. учествовала су деца обе васпитне групе. Теме радионица су биле везане 

за пројекат, за Дечију недељу и за обележавање неког датума из Еко календара.  

 

Објекат „Цврчак„/ ОШ „22. јул„- Крчедин 

 

Реализатори :Анђелка Ћосовић,Надица Томић,  Марија Девић ,Тутек Светлана 

Циљ програма јесте укључивање у живот вртића, очување природе као и њен значај за 

човека. Начин реализовања: два до три пута меечно у трајању од 20 минута .Радионице 

су реализоване у радној соби и у дворишту вртића. Родитељи су укључени доношењем 

еко материјала ,(  родитеље би позвали  али због епидемиолошке ситуације у овом 

полугодишту, нисмо  ) . Користили смо природне материјале (лишће, песак, земља, 

саднице биљака, плодови биљака, гранчице, дашчице, љуске јаја,шкољкице,каменчићи, 

глина...) као и картоне, амбалаже, тетра пак, пластичне чаше и флаше, пластичне и 

металне чепове, кесе, кутије, ролне картонске. 

 

 Објекат „Маслачак“  

 

Реализатори програма- васпитачи и медицинске сестре-васпитачи објекта.                                                                                                                        

Еколошким радиницама била су обухваћена сва деца објекта „Маслачак“.                                             

Један број радионица и активности се реализовао у сарадњи са родитељима деце. 

 Активности:             

-стварање уз помоћ рециклираног и природног  материјала, затим  сађење  биљака  и 

цвећа, вођење бриге о њима, свакодневно смо пратили раст и напредак истих                                                                                                                                                            

-истраживачке активности:  како се биљке хране, из чега дрво расте                                      
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-обележавање Дана планете земље,                                                                                        

-сарадња са хуманитарном организацијом " Чепом до осмеха ". 

 

Објекат“Бамби“  

 

Реализатори програма- васпитачи, Сандра Зекић и  Драгана Ђокић.                                                                        

Овим  радионицама обухваћене су обе васпитне групе у објекту (59-оро деце). Радионице 

су се одвијале током целог првог полугодишта, спорадично...                       

  Најчешће су еко активности биле везане за уређење нашег дворишта (деца су сакупљала 

смеће, гранчице које је ветар поломио, сакупљали су и гране након што су биле резане, 

сакупљали их на гомилу ,а потом односили у контејнер иза школе; празнили смо наш 

сандук са песком и равнали рупе које су деца направила у дворишту; чистили смо бехатон 

плочице и чупали траву у њима, свакодневно заливали наше лековите биљке засађене у 

жардињерама и гумама...).Тата једне девојчице и дечака из мешовите групе, направио 

нам је дрвену кућицу коју ћемо поставити на пролеће у двориште и која ће служити као 

библиотека (у плану је да се то одради када буде радионица у вези уређења дворишта са 

родитељима,на пролеће). 

Сем тога, током целог полугодишта сакупљали смо пластичне чепове за акцију „Чеп за 

хендикеп“; током дечије недеље деца су имала радионицу где су правила слике од ситних 

зрневња, а исто тако деца су имала прилике да сортирају различите природне материјале 

по кутијама које смо користили током различитих активности у пројектима у 

боравцима... 

                                                                                                                                                   

Објекат ,,Пчелица,,  

 

Реализатор програма:  Бранислава  Татић 

Програмом су обухваћена сва деца из припремне групе који је почео да се остварује у 

октобру месецу. У зависности од могућности некада изводимо два пута недељно у 

трајању од пола сата некада једном недељно у трајању од сат времена. Акттивности су 

углавном биле везане за пројекат који смо реализовали ,, Ми истражујемо цвеће,, - где су 

деца садила цвеће, неговала,заливала, пратила шта се догађа ако је у мраку ако се не 

залива, изводили разне експерименте, основали мале еко – патроле, израђивали знакове, 

правили еко- поруке, чистили парк испред вртића,двориште, сакупљали 

гранчице,листове и разне плодове јесени,правили животиње од тих плодова са 

родитељима. 

                                                                                    

ОШ „ Браћа Груловић“ Бешка 

 

Реализатори-Тодорчевић,Ђорђијевић,Божић                                                                    

 Током ове године обе припремне групе су учествовале у раду еко-радионица, један пут 

недељно. Деца су упозната са вредностима екологије и са циљевима исте,рађене су 

активности за буђење еколошке свести код деце и важности екологије за живљење у 

складу са природом.Користили смо структуирани и полу структуирани као и природни 

материјал који смо сами прикупљали или у сарадњи са родитељима (деца доносила од 

куће).                

Теме еко радионица су: природа око мене (прикупљање 

лишћа,кестења,шишарки,каменчића...), како је чувамо (израда еко канти за папир)                                                                              

мој парк, шумско дрвеће, шетња по природи, инсекти у мојој околини, истраживање коре 

дрвета, маховине, израда еко звечки, играчака, игре са сувим лишћем,животиње у мојој 

околини, ланац исхране и  сл. 
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ОШ „ Душан Јерковић“  

   

 Координатор Лалић Милица 

Активности је свака група реализовала по свом темпу,  по жељи и интересовањима деце. 

Програм је реализован у пет група  са 130 деце.Остварили смо добру сарадњу са ОШ 

“Јован Поповић“ и ОШ “Петар Кочић“ кроз  еко пројекат „Еко јесењи коферчић“.Деца 

су кутије у облику кофера облепили и исцртали еко мотивима. И ове године смо 

наставили са акцијом  " Чепом до осмеха ",обележавали смо знашајне еколошке датуме 

у својим групама,новогодишње јелке смо украшавали украсима које смо правили од 

ролни убруса,папира,теста,сувих кора наранџе,лимуна... 

 

 ОШ „ Петар Кочић“ 

 

Координато-Тадић Смиљка                                                                                                  

Реализатори сви васпитачи из све три  васпитне групе.Еколошке активности и радионице 

реализовале су се кроз учешће у пројекту на међународном нивоу „Свака звезда у 

Андерсовом свету лети ка неком детету“(Тадић) , еко изложебе у вртићу, еко-

патроле,еко-јесењеи кофер,еко-радионице за хуманитаран базар, прављење играчака и 

средстава за потребе пројеката..Кроз пројектне активности утицало  се на развој 

еколошке свести код деце и истакнут је значај очувања природне средине за сав живи 

Деца су развојем еколошке свести утицала на родитеље, препричавала 

активности,мотивисали друге,сакупљала чепове,рециклирала,смишљала пароле,цртала 

плакате,правила паное,учествовала,посматрала                                                                                                                                                                       

 

ОШ „  Јован Поповић“ 

  

  Реализатори сви васпитачи из две васпитне групе-Жугић-Ангелов и Петковић                                                                                                               

Еколошке активности су веома успешно реализоване. Верујемо да смо кроз исте успеле 

да развијемо дечију свест о важности животне околине за сваког појединца. У нашој 

групи,еко активности у биле редовно заступљене,деца су уживала и заиста давала свој 

максимум..     Кроз активности смо обележиле важније датуме.сакупљали смо лишће у 

парку,израда Јесењег ковчежића... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               

8. Ликовна радионица   

 

Објекат  „ Сунце“                                                                                                                       

Координатор : Јелена Бодрожић                                                                                     

Ове радионице су имале за циљ упознавање деце са различитим средствима ликовног 

изражавања, подстицање креативности дечијег ликовног стваралаштва, неговање 

естетских вредности,  као и упознавање са садржајима културе. Развијање ликовности и 

основа ликовне културе Активности су реализоване са децом узраста од 3 до 6 година,од 

октобра до децембра 2021.  

Радионице су се одржавале у холу вртића, галерији „Кућа Војновића“                                                                                                           

Укупно је реализовано 14 радионица, једном до два пута  недељно.Организована је 

изложба радова насталих на радионицама,у холу вртића                                                            

  Деца су била врло заинтересована и врло мотивисана да истражују нове ликовне 

технике и да експериментишу користећи линију , боју и облик. 
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Објекат „Пчелица“ 

  

У објекту су реализоване активности у  мешовитој групи код васпитача  васпитача Ане 

Драженовић Першић и Иване Котарац и у припремној групи код васптача Јасне Пујин. 

У мешовитој групи обухваћена су сва деца и активности прате пројекат који су 

реализовали. Пошто у групи има пуно новоуписане деце и деце млађег узраста за њих су 

ове  активности и начин да се упознају са ликовним техникама као и начином употребе 

одређених материјала.                                                                            

 Са активностима се кренуло у Дечијој недељи. Време трајања зависило је увек од 

интересовања деце. У групи код васпитача Јасне обухваћена су сва деца ,активности су 

реализоване повремено у трајању од сат времена. Место реализације је радна соба. У 

раду коришћене различите технике, природни материјали, и различите врсте материјала.  

 

Објекат „Лабуд“  

                                                                                                             

 Координатор: Радмила Вујичић 

 Циљ-Развијање креативности деце, подстицање изражавања дечијих емоција кроз 

цртеж.Активности су реализоване једном до два пута недељно. 

Теме су биле шаренолике, коришћени различити материјали, теме су по жењи деце 

биране у складу с новим основама . 

 

                                                                                                                

2.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 

ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Област заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у Установи 

регулисана одговарајућим законским документима за ову област.У Установи постоји 

Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за заштиту деце на 

нивоу Установе . Установа је сачинила и своја пратећа документа везана за ову 

област(Правилник о мерама, начину и поступку заштитите и безбедности деце у 

Установи, Правила понашања за запосленене. ) имајући у виду специфичност и 

карактеристике Установе. Са Програмом заштите , његовим садржајем и задацима 

,упознати су запослени и родитељи,почетком радне године. Информације су биле 

заступљене у фазама планирања и реализације активности на различите 

начине(васпитно-образовно веће,родитељски састанци,панои и кутићи за 

родитеље,информативни материјали ). Безбедна физичка средина за боравак деце је 

приоритет и стални задатак Установе. Објекти у којима бораве деца и опрема су у 

задовољавајућем стању ,пружају безбедан и пријатан боравак деце. Процена безбедности 

средине је свакодневна , врше је одговорна лица и о томе се води посебна евиденција. 

Процедура пријављива проблема безбедности деце је јасно дефинисана.  

           У септембру 2021.године Тим за заштиту деце са директором је информисао све 

запослене о Правилнику о протоколу поступања у Установи у одговору на насиље; 

Правилник о понашању запослених и родитеља, као и o Програму заштите деце од 

насиља. Чланови тима за заштиту деце су у септембру месецу у објектима поставили 

потребне информације о члановима тима. На паноима за родитеље васпитачи су 

постављали садржаје који се односе на права деце и заштиту деце од насиља, у току 
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Дечије недеље. Најчешће су били заступљени текстови о правима деце, дечији искази и 

цртежи на тему дечијих права, о васпитању деце без насиља. Родитељи су информисани 

о постојању тима за заштиту деце у предшколској установи, као и путем родитељских 

састанака и огласних табли за родитеље у објектима вртића. У свим васпитним групама 

васпитачи су упознали родитеље са Правилником о поступању установе у случају сумње 

на дискриминацију или насиље, као и са Програмом заштите деце од насиља.  

             Презентација на тему „Како до саморегулације – постављање граница“ психолог 

Неда А.Ђилас одржала је за запослене 02.12.2021.године. Учестовало је 26 васпитача и 

медицинских сестара – васпитача из различитих објекта установе. Већина васпитача и 

медицинских сестара - васпитача је у току радне године одржала минимум једну 

радионицу са децом и родитељима и омогућила родитељима да учествују у активностима 

васпитне групе. Васпитачи су се углавном определили на садржаје неког од програма за 

подстицање самопоштовања и социо – емоционалних компетенција деце : „Од осећања 

до сазнања“, „Моја осећања“, „Чувари осмеха“, „Вртић као сигурно и подстицајно 

окружење“.  Васпитачи су одржали радионице и  активности на тему „Лепота 

различитости“, „Уважимо различитости“ , „Љубав у акцији“, „Моја породица“, „Свест о 

себи“.  

         У првом полугодишту одржао се турнир у друштвеним играма као и КРОС РТС. 

Родитељи су заједно са васпитачима и децом учестовали у еколошким радионицама, у 

хуманитарним активностима, базарима, акцијама Црвеног крста, као и у опремању 

просторних целина у вртићу везано за пројекат који се реализује у групи.                                                                                                                                                                                                    

          У току октобра месеца реализоване су активности на промоцији дечијих права у 

центру града, хуманитарна акција у градском ЗОО врту, акције у објектима „Друг другу“. 

Реализована су у више васпитних група тематска дружења са  бабама и дедама који су 

били гости у групи,  као и  вршњачка подршка и дружење са децом других васпитних 

група. Реализована су различите креативне, еколошке, музичке и  спортске  активности, 

шетње, посете градској библиотеци. 

          У току новембра месеца поводом Светског дана детета одржана је трибина у 

објекту „Сунце“  за родитеље (18.11.2021.) на тему: „Подстицање самопоуздања и 

самосталности код деце“ на којој су учестовали психолог и васпитачи, који су 

представили начине подстицања самосталности и самопоуздања кроз животно – 

практичне активности и планиране активности и планиране ситуације учења у вртићу.  

Интеракција међу вршњацима - вршњачко учење, сарадња са децом школског узраста, 

гостовање експерта из света музике и музичке радионице, шетње у центру града и 

дељење порука „Шта желимо да поручимо одраслима“. Реализоване су игре које 

подстичу позитивна осећања код деце (игре гестова, туширање лепим речима). 

Васпитачи свакодневно заједно са стручном службом размењују информације о деци и 

породици. 

           У току априла месеца одржане су Ускршње радионице са децом и породицама у 

већини објеката у нашој установи. Светски дан породице, 15. мај (недеља), обележен је 

у Установи.  У објектима „ Лабуд (11.05.2022)“ , „Сунце“, „Невен (16.05.2022)“, 

„Маслачак“,н и остали објекти у насељима, и  основним школама „Јован Поповић“ , 

„Петар Кочић“ (16.05.2022) и „Душан Јерковић“. Циљ манифестације је био оснаживање 

породице и подршка квалитетном родитељству, а у оквиру ње су реализоване разноврсне 

заједничке активности за све чланове породице (музичке, ликовне, драмске, спортске, 

пантомиме, сликање са родитељима, израда електронског породичног албума,такмичење 

у друштвеним играма), као и едукативна предавања за родитеље.  

            У другом полугодишту примећено је да су васпитачи заједно са децом чешће 

обилазили места у локалној заједници, у односу на претходни период, због повољније 

епидемиолошке ситуације.  
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            Радионица на тему „Превенција агресије и насиља у раном узрасту“, психолог 

Маја Гак одржала је за запослене 31.05.2022. године. Учестовало је 29 васпитача и 

медицинских сестара – васпитача из различитих објеката Установе. У циљу подизања 

нивоа знања и вештина васпитног особља за боље разумевање о насиљу, као  и изградњу 

позитивних односа у нашој Установи. 

          У реализацији програма заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања васпитачима је потребна подршка стручне службе, управе и родитеља. 

Неки васпитачи истичу да им је потребна подршка за рад са децом са тешкоћама и 

сметњама у развоју или са децом која испољавају неприлагођено понашање. Поједини 

васпитачи су заинтересовани за учешће у обукама из ове области, а потребне су им и 

додатне информације, нарочито о дискриминацији, као и материјали и сценарија за 

вођење едукативних и превентивних радионица за родитеље.   

 

2.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНКЛУЗИВНОГ ПРОГРАМА 

РАДА  
 

   Доношењем закона о основама система образовања и васпитања  2009 године 

инклузивни програм је у нашој земљи законом регулисан.Овај закон гарантује једнако 

право и доступност образовања свој деци без дискриминације и издвајања по било ком 

основу(пола,социјалне,културне,етничке,тешкоће и сметње у развоју...).У складу са тим 

законом наша установа је доступна за сву децу  са циљем подстицања развоја и 

пружањем могућности да  се свако дете развија и учи у складу са својим способностима 

и могућностима. 
              Циљ инклузивног програма  био је  да подстиче и унапреди развој и 

интегрисаност деце са сметњама у развоју ,као и деце из осетљивих група у групу 

вршњака без развојних тешкоћа и да им обезбеди једнако право на образовање и 

васпитање без издвајања. Родитељи су били активни учесници у креирању инклузивног 

програма.  

               Нашу установу похађју деца са различитим тешкоћама у развоју као што су: 

деца са моторичким сметњама,деца која имају чулне ,интелектуалне и комуникацијске 

тешкоће,деца из спектара аутизма,деца из социјално нестимулативних и сиромашних 

породица ,деца која су због болести дуже времена била одсутна....  

               Све активности и задаци који су предвђени инклузивним програмом   у 

претходној години   су реализовани:евидентирање деце са сметњама у развоју 

(медицинска документација приликом уписа детеа у вртић);индивидуални разговори са 

родитељима ради прикупљања података;формирање инклузивних група и пружање 

додатне подршке;опсервација и праћење деце у групи вршњака;процена развојног 

статуса деце;израда педагошких профила и мера индивидуализације;праћење 

реализације мера и редефинисање истих;сарадања са надлежним установама здревствене 

и социјалне заштите;сарадња са интерресорном комисијом општине Инђија;Транзиција 

деце из вртића у основне школе.Реализација инклузивног програма се пратио кроз 

саветодавно-инструктивни рад,праћењем развоја и напредовања деце са сметњама у 

развоју на основу увида у педагошку документацију васпитача и медицинских сестара и 

документације која се води за свако детет у програму- педагошки профил,мере 

индивидуализације ,записника са састанака тимова за подршку детету,размену 

информација са родитељима и институцијама. 

                У складу са циљевима програма формирана је мрежа инклузивних група у коју 

су укључена деца са сметњама у развоју и тимови  за пружање додатне подршке за свако 
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дете које су чинили васпитачи,стручни сарадници ,родитељи , персонални 

асистенти.Тимови за додатну подршку састајли су се зу зависности од специфичности и 

потреба деце,родитеља и васпитача.Активности тима за додатну подршку односила се на 

прикупљање података о  деци и сарадњи са родитељима у циљу њиховог информисања 

о остваривању права из домена социјалне,здравствене и образовне области.Тимски су 

урађени педагошки профили,дефинисани циљеви из приоритетних области и урађени 

планови подршке. 

              У овој радној години евидентирано је укупно 45-оро деце са сметњама у развоју 

која су распоређана у  32 инклузивне групе.Припремни предшколски програм похађало 

је 21 дете,а на основу мишљења интерресорне комисије  општине Инђија за петоро деце 

је одложен полазак у први разред основне школе и она су поново уписан у припремни 

програм.Остала деца њих  23  на узрасту од 2-5,5 година су распоређана по објектима у 

зависности од  опредељености родитеља за врић и места становања. 

У радној 2021/2022 години наша установа је поднела осам захтева  за процену потреба 

детета за додатном подршком општинској Интерресорној комисији ,уз сваки захтев 

комисији је достављен  педагошки профил детета ,мере индивидуализације,извештај о 

функционисању детета на нивоу групе као и  пратећа медицинска документација.Сви 

захтеви су обрађени и решења су достављена нашој установи. Захеви су се углавном 

односила на подршку и  ангажовање персоналног асистента и рад са дефектологом.Ове 

године по први пут васпитачи који су имали дете у инклузији били су ангажовани као 

повремени чланови  комисије и достављали  су своје мишљењ о функционисању и 

напредовању конкретног детет у групи. Тим за инклзивно образовање направио је свој 

„Падлет“ на који су постављени правилници који регулишу ову област,приручници за 

васпитаче и родитеље,закони и други материјали који могу бити важн извор сазнања и 

помоћи  запосленима у ПУ као и родитељима. 

               Што се тиче реализације плана  транзиције деце са сметњама у развоју  из ППП 

у основну школу остварени су састанци на нивоу стучних служби основних школа у коју 

су се деца уписивала а за коју је била израђена педагошка документација  у форми 

педагошког профила и мера индивидуализације. Тим око детета пренео је  информације 

о детету стручном сараднику у будућој школи.То су суштинске информације о томе како 

дете комуницира,како гради односе,која интересовања има,шта воли а шта не воли,у 

којим ситуацијама бурно реагује итд. Задатак тима је био да  заједно са родитељима 

направи транзициони план за дете које полази ушколу како би се и дете и родитељ што 

лакше прилагодили на промену.Планом је прецизирано временско трајање транзиције и  

конкретне активности ,стратегије и кораци који ће омогућити да дете у школи има добре 

услове за развој и учење.Активности које  су биле   усмерене на дете и породицу  имале 

су за  циљ размену усмених и писаних информација о детету и интегрисаном учењу као 

и сагледавање снага и потреба за подршком детета у вртићком и породучном 

окружењу.На тај начин запослени у ОШ имали су потпунију слику о детету.Родитељи су 

се упознали са значајем транзиције и имали потпуне информације  што је довело до 

оснаживања родитеља. Родитљима је предствњена школа у коју  је уписано дете тако да 

имају потпуне информације  о организацији рада, приступачности простора, 

опремљености, ресурсима.  Активности које су биле  усмерене на целу васпитну  групу 

,подразумевала је  посету школи ради упознавања детета са новим ,школским контекстом 

уз подршку познатих особа како би  упознало простор школе,учитељицу и остале 

запослене.Активности које су се  реализовале у вртићкој групи односиле су  се на 

„играње школе“,драматизацију, разговор о школи,искуства старије деце са циљем да се 

дете упозна са очекивањима која се пред њега постављају.Исто тако родитељи су на 

основу стручног савета васпитача организовали активности у кућним условима  као 

припрему за полазак у школу у породичном окружењу.Овако разумевање и планирање  
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транзиције  омогућава континуитет у образовању и доводи до тога да реалније сагледамо 

дететов развој  и да на основу тога пружимо сталну подршку добробити детета како у 

вртићу тако и у даљем школовању. 

 Сарадња је остварена и са  Центром за социјлни рад „Дунав“ Инђија каји је као  вид 

подршке деци са развојним тешкоћама обезбедио   шест персоналних асистената за 

потребе наше установе. 

Остварена је сарадња са ШОСО“Антон Скала“ из Старе Пазове којој је упућено 15 

захтева за додатну подршку дефектолога за децу у припремним групама,Дефектолози су 

радили са децом једном недељно у трајању од пола сата. 

Такође смо остварили сардању са хуманитарном организацијом из Инђије „Велико срце“ 

која је донирала новогодишње пакетиће деци из осетљивих група. 

 

2.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНЕ 

ЗДРАВСТЕВЕНЕ ЗАШТИТЕ   

  
 Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која се остварује у 

П.У.“Б.Буха“ базира се на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања,Правилнику о превентивно-здравственој заштити и Упутство за спровођење 

превентивне-здравствене заштите донето од стране Министарства здравља РС. План  и 

програм рада Превентивне здравствене заштите остварују сарадници за негу  

превентивну здравствену заштиту  Милица Сушић, Светлана Бокић,Снежана Баша и 

Марија Поповић. 

 

 
      ОБЛИК                   САДРЖАЈ     

НОСИОЦ 

ВРЕМЕ, 

МЕСТО 
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Здравствено-

васпитни рад са 

децом кроз 

различите 

пројекте – 

експерти у групи 

 

 

- Здравље као појам( унапређење здравља) 

- Лична хигијена 

- Општа хигијена (очување околине 

-Здравс.васпитни рад током антропометријских 

мерења 

- Чувамо наше здравље 

- Занимање медицинска сестра 

 -  „Mоје тело“ 

- Хигијена уста и зуба 

- Опасност од повређивања и безбедно 

понашање у саобраћају  

- Игра може бити опасна 

- Љубав  и врсте љубави 

- Рађање,раст,развој и старење 

- Лековито биље 

- Пчеле-мед као храна и лек 

- Значај воде и ваздуха 

- Болести се могу пренети,али и спречити 

ВИРУСИ;БАКТЕРИЈЕ 

- Штетне материје за здравље 

- „Здрава храна“ 

- Значај игара и физичке активности на 

унапређењу здравља 

- Опште лепо понашање,дружење и толеранција 

- Значај земљишта за живи свет и човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године, 

сви објекти и 

групе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указивање прве 

помоћи 

 

- Пружање прве помоћи деци и запосленима 

приликом промене здравственог стања или 

повређивања 

 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

Током године 

Праћење 

здравствено-

хигијенског стања 

деце 

- Преглед хигијенског стања код деце. 

- Дневна контрола здравственог стања 

 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Дневно,недељно 

током године 

Здравствена нега 

и исхрана деце 

- Праћење и унапређење здравствене неге и 

хигијене 

- Праћење исхране деце по групама 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Дневно,недељно 

током године 

 

 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 

- Национални конгрес, XII Стручни сусрети 

СМСПУС 

- Свечана Академија СМСПУС 

- XXVСтручни сусрети медицинских сестара 

ПУ Србије 

- Национални конгрес Д-1-223/22 Стручни 

сусрети медицинских сестара ПЗЗ 

 

- Активи медицинских сестара Срема 

- Актив медицинских сестара П.У. „Бошко 

Буха“ 

Марија 

Поповић 

М.Поповић 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Поповић М. 

 

Сарадници 

за негу и 

ПЗЗ 

 

новемба-Вршац 

мај- Београд 

 

мај- Врњачка 

Бања 

јун- Врњачка 

Бања 

 

 

Током године 
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САРАДЊА СА: 

 

 

 

 

Васпитачима и 

медицинским 

сестрама – 

васпитачима 

 

 

- Сарадња се остварује кроз програм „ЗДРАВ 

ВРТИЋ“ који има за циљ развијање и стицање 

здравих навика код деце. 

- Мед.сестра као пратиоц деце у 

позориште,музеј(кућу Војновића),Дом здравља 

пијацу,парк,железничку станицу,ватрогасну 

станицу,фарму коза  и др. 

 

- рад у васпитним групама на замени васпитача 

и сестри-васпитача 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ  

 

 

Сара.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

САРАДЊА СА: 

 

Свим 

запосленима  у 

ПУ 

 

- Инструкције,обавештења и контрола свих 

запослених у вези са поступањем за време 

пандемије 

 

 

Сарадници 

за негу и 

ПЗЗ 

 

Током године 

САРАДЊА СА: 

 

Савезом 

медицинских 

сестри 

предшколских 

уастанова Србије 

- Активно учешће у раду управног одбора 

СМСПУС  

Активно учешће у раду СМСПУС-а  у 

организацији и реализацији свих стручних 

сусрета медицинских сестара  

- Учешће у комисији СМСПУС за избор радова  

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

М Поповић 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

М.Поповић 

 

  

 

Током године 

 

 

 

 

САРАДЊА СА: 

Сарадником за 

здравствену 

заштиту , 

безбедност и 

здравље на раду 

- интерна контрола хигијенско – 

епидемиолошког стања Установе 

- контрола вођења листа за праћење хигијенско-

епидемиолошког стања Установе 

- увођење и спровођење новог правилника о 

начину пружања прве помоћи,врсти средстава и 

опреме који морају бити обезбеђени на радном 

месту... 

- едукације - предавање увођење у хасап си. 

- израда месечних планова за дезинфекцију 

објеката и дворишта 

 

 

 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

 

 

 

Током године 

 

САРАДЊА СА: 

Родитељима 

 

- општи и индивидуални родитељски састанци- 

индивидуални разговори са родитељима о 

дечијем здрављу и хигијени 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

Током године 

САРАДЊА СА: 

 

Апотеком 

 

- набавка и расподела санитетског материјала по 

објектима 

- вођење приручних апотека по објектима. 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

Поповић М. 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

Септембар 

 

 

 

 

Током године 
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Домом здравља 

„М.М.Павловић“ 

Превентивни системацки прегледи деце од 

стране : - стоматолога 

                 - офтамолога 

                  - физијатра 

- консултације и размена искуства са 

педијатриском службом 

 

  

Сарад.за 

негу и ПЗЗ  

 

 

Током године  

 

Библиотеком 

 

- коришћење стручне литературе 

 

 

Сарад.за 

негу  и ПЗЗ 

 

Током године 

Предшколским 

установама из 

Краљева,Крагујев

ца,Ирига,Ст.Пазо

ве, 

Руме,Пожаревца 

Бановаца, 

Пећинци . 

 

- стручне консултације 

- размена искустава 

Сарад.за 

негу  и ПЗЗ 

Поповић М. 

 

Током године 

Удружење 

здравствених 

радника 

Војводине 

 - стручно усавршавање 

- размена искустава 

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ 

 

 

Током године 

Комора 

здравствених 

радника 

Војводине 

- праћење континуиране едукације 

и праћење бодова у лиценцној години 

Сарадник за 

негу и ПЗЗ 

Поповић М. 

 

Током године 

Учешће у раду 

васпитно-

базовног већа 

Установе 

Учешће у раду 

педагошког 

колегијума 

 

- разне теме и садржаји 

 

- разне теме и садржаји  

 

Сарад.за 

негу и ПЗЗ  

М.Поповић 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Тим за 

превентивну  

здравствену 

заштиту 

- Усвајање програма рада тима за превентивну 

здравствену заштиту 

- Процена ризика и начин одржавања материјала 

- Године узлета 

- Планирање, праћење и евидентирање сарадње 

са регионалним заводима за јавно здравље и 

Домом здравља 

- Планирање облика сарадње с родитељима и 

едукација родитеља,васпитача и техничког 

особља. 

- Презентација радова са стручног усавршавања 

 - Планирање и праћење Стручног усавршавање 

медицинских сестара  на Превентивној 

здравственој заштити 

 

- Давање предлога за отклањање уочених 

недостатака везаних за здравствено 

епидемиолошко стање у Установи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кординатор 

тима и 

остали 

чланови  

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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Вођење 

документације 

-  здравствени лист детета 

-  дневник остварених активности 

-  листа оболевања деце 

-  листа повреда код деце 

-  листа интерних  упута педијатру Дома 

здравља 

-  евиденција хигијенског стања деце 

- листа присутности алергија као и других 

хроничних оболења код деце 

-  листу потрошног санитетског  материјала 

-  листе пружања прве помоћи деци и 

запосленима у установи 

-  евиденција  хигијенског стања у установи 

- годишњи план рада 

- годишњи извештај рад 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадници 

за негу и 

ПЗЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

  

 

III ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

         У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника а у циљу успешнијег остваривања и унапређивања образовно-

васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад сви васпитачи и стручни 

сарадници су у току школске године континуирано и активно радили на свом стручном 

усавршавању. 

Стручно усавршавање је реализовано кроз следеће активности: 

 

 

Р.Б. 

 

Организатор 

одржавања 

стручног 

усавршавања 

Предавач Садржај ,програм, 

циљ 

Учесници Датум 

Место 

1. Компанија 

Пертини 

 

 

 Традиционална 

манифестација 

''Пертинијеви дани 

2021''(међународни 

стручни скуп из 

области 

предшколства) 

Јелена Кресоја,директор 09.09.2021. 

Београд 

2. Институт за 

економску 

дипломатију 

 Закон о родној 

равноправности 

Јелена Кресоја,директор 

Весна Ковачевић,секретар 

09.2021.  

Земун 

3. Образовни 

информатор 

 Традиционални 

сусрети установа и 

јавних предузећа 

Јелена Кресоја,директор 

ВеснаКовачевић,секретар

Биљана Вранић,шеф 

20.-23.09.2021. 

Златибор 
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  рачуноводства ,Драгана 

Живић,рачуноводствени 

радник 

4. Удружење 

родитеља и 

наставника 

''Партнерски за 

образовање'' 

Нови Сад 

 Обука ''Транзиција-

континуитет у 

пружању подршке 

деци/ученицима од 

предшколске 

установе до средње 

школе'' 

Јелена Кресоја,директор 

Маја Гак,психолог 

Милица Вукмировић, 

Сандра Зекић,васпитач, 

Тајана Граовац, 

мед.сестра-васпитач 

02.10.2021. 

ПУ''Бошко 

Буха''Инђија 

5. 

 

 

Савез учитеља 

Републике Србије 

 Стручни скуп ''Са 

стручњацима на 

вези'' 

васпитачи: Марина 

Вујиновић,Милица 

Вукмировић,Данијела 

Жугић Ђурић 

14.09.2021. 

онлајн 

6. Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања , Центар 

за образовање 

Крагујевац 

 Трибина, стручни 

скуп се изводи 

путем Интернета – 

''Професионална 

заједница учења 

као механизам 

креирања мреже 

подршке међу 

запосленима у 

васпитно-

образовним 

установама 

8 учесника: Кристина 

ангелов,Снежана 

Марковић,Милица 

Вукмировић,Смиљка 

Тадић,Сања Репац,Сања 

Стефановић, 

Радмила Вујичић,Маја 

Костандиновић 

Онлајн 

(виртуелно) 

28.09.2021. 

7. Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Акредитовани 

семинар ''Од игре 

до музичке 

композиције'' 

Учесници : 14 васпитача 

(Д.Х.Попадић,И.Котарац,

А.Менђан,С.Репац,Д.Рађе

новић,Т.Станојевић,Н.То

мић,Н.Марјанов,Н.Шаула,

Ј.Гојић,Д.Шијачки,Т.Вуче

новић,Б.Костић,Н.Ћућуз)

помоћник 

директора,Н.Банић 

23.10.2021. 

ПУ''Бошко 

Буха''Инђија 

8. Предшколска 

установа 

''Стоногица'',Сремс

ка Митровица 

 Стручни скуп 

''Бројалице и 

телесна музика као 

средство рада у 

развоју говора 

предшколског 

детета'' 

Учесник Ивана 

Рапић,васпитач 

27.11.2021. 

онлајн 
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9. Савез удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

 Стручни сусрети 

''Заједница деце и 

одраслих у 

креирању и 

проналажењу 

инспиративне 

средине за 

истраживање,игру 

и учење'' 

Учесници: (аутори 

стр.рада) 

С.Прелић,стр.сарадник-

логопед, 

мед.сестре-васпитачи: 

Г.Јовић,В.Мишић,И.Рашт

егорац,Т.Граовац,Ј.Баквић 

Сокобања, 

25.-28.11.2021. 

10. 

 

Савез удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

 Стручни сусрети  

из области 

превентиве 

''Унапређивање 

васпитно-образовне 

праксе кроз 

размену 

професионалних 

искустава'' 

Учесници: медицинска 

сестра на превентивној 

заштити М.Поповић 

Вршац, 

04.-07.11.2021. 

11. Савез удружења 

васпитача Србије 

 Стручни скуп за 

васпитаче 

''Доживљај и 

схватање простора 

кроз искуства деце 

и одраслих у 

васпитно-

образовном 

процесу'' 

Учесници : 

Ј.Кресоја,директор 

Васпитачи-

Н.Лајбеншпергер, 

М.Печиљ                                     

Аутори стр.рада: 

Н.Механџић,С.Бижић,Р.В

ојновић и М.Катић 

Тара, 

02.-05.12.2021. 

12. Предшколска 

установа''Бошко 

Буха'' 

Инђија 

Реализатори: 

Гордана 

Мијаиловић,до

ктор 

педагогије,Љи

љана 

Шарковић,ПУ 

''Пчелица'' 

Акредитовани 

семинар ''Игра као 

центар 

предшколског 

курикулума'' 

Учесници : 30 учесника 

(стр.сарадник психолог, 

васпитачи,медицинске 

сестре васпитачи) 

Инђија, 

27.и 28.11. 

2021. 

13. Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Акредитовани 

семинар '' Учење 

кроз истраживање 

изван вртића'' 

Учесници : 15 васпитача Онлајн 

Од 10.12.2021. 

Три недеље 

14. Савез самосталних 

синдиката Србије 

Бојана 

Бијеловић 

Босанац,испред 

Међународног 

одељења 

Семинар 

''Будућност 

младих'' 

Учесник , Ана Сурла Бачка 

Паланка, 

19.-20.11.2021. 
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Савеза 

самосталних 

синдиката 

Србије 

15. 

 

Образовни 

информатор 

 ''Дигитализација у 

просвети '' 

(ЈИСП , ФУК-

финансијско 

управљање и 

контрола,ИФИСУП

-интегрисани 

финансијски 

информациони 

систем у просвети) 

Учесници : 

В.ковачевић,секретар 

Б.Вранић,шеф 

рачуноводства 

Београд, 

19.11.2021. 

16. 

 

Предшколска 

установа ''Бошко 

Буха'' 

Зорица 

Станисављевић 

Петровић,др 

педагошких 

наука                 

Драгана 

Павлавић,др 

техничких 

наука 

Акредитовани 

семинар '' Учење у 

пројектном 

приступу'' 

Учесници : 30 учесника Инђија, 

11.12.2021. 

17. Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Међународна 

стручно-научна 

конференција 

''Нови изазови у 

едукацији'' 

Учесници :васпитачи  

Марија Девић,Наташа 

Ћућуз 

Онлајн (Зум 

платформа) 

05.12.2021. 

18. 

 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

 Акредитована 

конференција 

''Заједница која 

учи'' 

Учесници :васпитачи Ана 

Станић,Марина 

Вујиновић 

Онлајн, 

15.12.2021. 

19. МПНТР,УНИЦЕФ  Вебинар ''Са 

стручњацима на 

вези 2-безбедно 

током пандемије'' 

Учесници: 

васпитачи,медицинске 

сестре 

васпитачи,директор,помо

ћник директора 

Онлајн, 

16.12,2021. 

23.12.2021. 

20. Педагошко 

друштво Војводине 

 Стручни скуп 

''Буди део решења -

21вештина,21.годи

не, 21.века'' 

Учесник : 

Ј.Кресоја,директор 

Онлајн 

07.10.2021. 
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21. Фондација Темпус  Семинар ''Ка 

квалитетним 

еТвининг 

пројектима у циљу 

унапређења 

коришћења ИКТ-а 

у настави '' 

Учесници :Драгана Весић 

 

Данијела Жугић Ђурић 

Београд, 

01.12.2021. 

Београд 

02.03.2022. 

22. МПНТР РС , 

УНИЦЕФ 

 Обука за примену 

нових Основа 

програма – Године 

узлета (Концепција 

Основа програма ; 

Развијање реалног 

програма и 

Документовање) 

3 групе по 31 учесник 1.група(26./27.

2 и 12/13.3.) 

2.група(5/6.3. 

и 19/20.3.) 

Онлајн (31.3.-

6.4.) 

3.група(7/8.5.и 

21/22.5.) 

Онлајн  

23. МПНТР РС , 

УНИЦЕФ 

 Семинар СНОП – 

стручни сарадници 

као носиоци 

промене 

Стручни сарадници: Неда 

Аврамов Ђилас и 

Јадранка Узелац 

Београд, 

30.и 31.03. 

2022. 

24. Савез удружења 

васпитача Србије 

 Стручни скуп -

Конференција за 

васпитаче''Грађење 

односа као 

подстицај промена 

васпитно-образовне 

праксе'' 

Учесници: васпитачи 

А.Сурла, Љ.Радовановић, 

В.Мишић, С.Слијепчевић 

Врњачка 

Бања, 

14.-17.4.2022. 

25. Удружење 

стручних 

сарадника и 

сарадника ПУ 

Србије 

 Четрнаести 

стручни сусрети 

стручних сарадника 

и сарадника 

предшколских 

установа Србије 

''Вртић као простор 

континуираних 

промена ,учења и 

развоја'' 

Учесници: 

Н.А.Ђилас,психолог 

С.Прелић,логопед 

Врњачка бања, 

10.-13.04.2022. 

26. Удружење 

медицинских 

сестара васпитача 

ПУ Србије 

 25. Стручни 

сусрети 

медицинских 

сестара  

Учесници: стр.сарадник 

логопед С.Прелић, 

мед.сестре 

васпитачи:Ј.Баквић,А.Бат

алов и Г.Јовић 

Врњачка 

Бања, 

26.05.-

29.05.2022. 
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27. Висока школа 

струковних студија 

за васпитаче и 

пословне 

информатичаре, 

Сремска 

Митровица 

 Семинар 

''Припрема деце за 

усвајање читања'' 

Учесници (5 

васпитача):Кристина 

Ангелов,Даринка 

Косановић ,Јелена 

Матић,Милица 

Лалић,Гордана Опачић 

Сремска 

Митровица, 

9.-10.04.2022. 

28. Савез удружења 

здравствених 

радника Србије и 

Друштво 

санитарних 

инжењера и 

техничара Србије 

 Стручна 

конференција са 

темом ''Изазови у 

превентивном раду 

– санитарци у 

акцији'' 

Учесник : Бранка Ђаниш 

Максић 

Бања 

Ковиљача, 

8.- 9.04.2022. 

29. 

 

Савез удружења 

здравствених 

радника Србије 

 Национални 

конгрес 

здравствених 

радника Србије са 

међународним 

учешћем ха којем је 

представљен 

стручни рад 

''Старост 

повређених 

приликом повреда 

на раду'' и ''Значај 

биолошки активних 

супстанци у 

бананама'' 

Учесници: Бранка Ђаниш 

Максић и Ђурђица 

Добрић Тепавац 

Златибор, 

25.05.-

29.05.2022. 

30. Фондација 

Темпус,предшколс

ке установе 

Маштоленд(Нови 

Сад),Маслачак 

(Пула), 

Радост(Суботица) 

 Међународна 

стручна 

конференција 

''Авантуре учења 

изван зидова 

вртића и школа'' 

Учесници :Неда Аврамов 

Ђилас, Ивана Калеб 

Мишковић, Гордана Јовић 

и Драгана Миљуш 

Нови Сад, 

17.06.-

19.06.2022. 

31. Удружење 

нутрициониста 

дијететичара 

предшколских 

установа Србије 

 Симпозијум 

''Исхрана деце у 

предшколским 

установама-значај 

присуства 

биолошки активних 

Учесник : Ђурђица 

Добрић Тепавац 

Лесковац, 

2.-3.06.2022. 
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супстанци у 

хррани'' 

32. Министарство 

просвете,науке и 

технолошког 

развоја 

 Стручни скуп 

''Пасош за учење'' 

Учесници : Маја 

Гак,психолог и Данијела 

Жугић Ђурић,васпитач 

Онлајн, 

19.05.2022. 

33. Центар за 

неформално 

образовање ''Други 

корак'' 

 Конференција 

''Диспозиције за 

учење  и учење из 

школско/ 

предшколске 

перспективе'' 

Учесници: Неда Аврамов 

Ђилас, Ивана Калеб 

Мишковић, Гордана Јовић 

и Драгана Миљуш 

Нови Сад, 

25.06.2022. 

34. Перманент Едуком  Радионица 

''Јединствени 

информациони 

систем'' 

Учесници: главни 

васпитачи, Слађана 

Радивојевић и Драгана 

Зинаић 

Сремски 

Карловци, 

20.06.2022. 

35. Педагошки завод 

Војводине 

 Стручни скуп 

''Примена ИКТ-а у 

предшколским 

установама'' 

Учесници: Гордана 

Јовић,мед.сестра васпитач 

и Данијела Жугић 

Ђурић,васпитач 

Нови Сад, 

09.06.2022. 

36. Центар за стручно 

усавршавање 

Шабац 

 Семинар 

''Дидактичке 

игрице за децу 

паметнице'' 

Учесник :Јасна 

Пујин,васпитач 

Онлајн, 

19.03.2022. 

37. ЕдТех Центар  Међународна 

конференција 

''Дигитално 

образовање 2022'' 

Учесници: васпитачи 

,медицинске сестре 

васпитачи, стручни 

сарадници 

Онлајн, 

8.-9.04.2022. 

38. Агенција за 

спречавање 

корупције 

 Обука ''Етика и 

интегритет'' 

Учесници : 

30 запослених  

( 1.група ) 

Онлајн, 

Јун месец 

 

 

 

Резултати квантитативне и квалитативне  анализе: 
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1.Пертинијеви дани су традиционална манифестација која окупља стручну јавност и презентује најновије 

едукативно-дидактичке материјале,опрему и дешавања из предшколске области.Присуствовала је директорка 

Установе. 

4..Обуку под називом ''Транзиција-континуитет у пружању подршке деци /ученицима од предшколске установе 

до средње школе'' реализовало је Удружење родитеља и наставника''Партнерски за образовање'',Нови Сад уз 

подршку МПНТР . Циљ ове обуке је унапређивање сарадње између различитих учесника у креирању , праћењу 

и подстицању развоја деце у процесу транзиције,оснаживање запослених за пружање подршке деци и 

родитељима приликом преласка из једног нивоа у други , за обезбеђивање осећаја 

сигурности,прихваћености,предвидивости и укључености деце.На обуци је учествовало 5 запослених 

(васпитачи,мед.сестре васпитачи,стручни сарадник-психолог и директор ) Сазнања на семинару су учеснике 

подстакла да пренесу стечена знања и информације другим колегиницама и да промишљамо сви заједно о 

начину транзиције у нашој установи,како бисмо на најбољи начин направили план транзицијеза наредни 

период.  

5.Са стручњацима на вези је акредитован вебинар организован са циљем што безбедније реализације васпитно-

образовног процеса у установама у новој школској години и у жељи да запослени у образовању добију 

релевантне и поуздане одговоре на сва питања и дилеме о свим начинима заштите у току пандемије од стране 

медицинских стручњака, уз подршку УНИЦЕФ-а и у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, Савезом 

удружења медицинских сестара предшколских установа Србије и Удружењем стручних сарадника и сарадника 

предшколских установа Србије, Савез учитеља Републике Србије .Вебинар је организован у неколико термина 

и велики број запослених је учествоо на вебинару. 

6. Стручни скуп ''Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у 

васпитно образовним установама'' се одржао путем Интернета. Теме које су обрађене на стручном скупу су : 

Шта су професионалне заједнице учења и њихово функционисање , професионална сарадња и комуникација и 

добробити праксе професионалне заједнице учења.Учествовало је 8 васпитача из наше установе. 

7.Акредитован семинар ''Од игре до музичке композиције'' је веома применљив у раду,интересантан и 

допринео је јачању компетенција васпитача за подстицање развоја дечијих музичких способности.Учествовало 

је 15 запослених који су примену овог семинара у раду са децом приказали на састанцима у установи. 

8.- 10.Стручни сусрети за медицинске сестре васпитаче одржани у Сокобањи , били су прилика да практичари 

из целе Србије презентују стручне радове и подстакну промишљање о сопственој пракси и разумевању 

концепције нових Основа програма.Из наше установе су презентована два стручна рада и учествовало је 5 

медицинских сестара васпитача и стручни сарадник логопед. 

Теме из области превентиве су представљене у Вршцу,где је учествовала медицинска сестра на превентиви 

М.Поповић. А на стручном скупу васпитача ,одржаном на Тари , учествовало је 7 запослених, где је 

представљен стручни рад васпитача из наше установе . Учесници скупова су поднели извештај о стручним 

сусретима на ВО већу уз дискусију присутних. 

12.Наша установа је организовала акредитовани семинар ''Игра као центар предшколског курикулума''за 

васпитаче и стручне сараднике.Циљ је био да запослени усвоје концепт игре као интегративног контекста за 

развој и учење предшколског детета,као и овладавање различитим начинима учествовања одраслог у дечијој 

игри и примена техника и инструмената за процењивање дечијих игровних активности.На семинару је 

учествовало 30 запослених а примену у пракси ће презентовати на састанку у установи.. 

13.УВВ је омогућило запосленима из наше установе да учествују на акредитованом семинару ''Учење кроз 

истраживање изван вртића'', који се реализује други пут код нас због великог интересовања 
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запослених.Семинар је применљив у пракси , оснажио је васпитаче и стручне сараднике да реализују васпитно 

образовне активности изван вртића и да користе ресурсе у локалној заједници.Овај пут је учествовало 14 

запослених који ће на евалуационом састанку приказати пројекат који су радили у пракси. 

16. Семинар ''Учење у пројектном приступу'', смо планирали да се одржи непосредно у установи али због 

неповољних епидемиолошких услова , семинар је реализован електронски. Учесници су оспособљени да 

имплементирају пројектни приступ учењу,односно развој процеса учења путем пројектних активности као и 

развој пројеката уз учешће родитеља и локалне заједнице.Учествовало је 30 запослених и они ће на састанку у 

установи приказати примену наученог у пракси. 

17.-20. Велики број онлајн конференција,вебинара и стручних скупова је одржан , на којима су учествовали 

запослени из наше установе,  са темама ''Заједница која учи'' , ''Вештине 21.века'' , ''Безбедно током пандемије'' . 

На конференцијама је било приказано доста тема о изазовима у грађењу вртићке заједнице, о значају 

саморефлексије ,као и комуникацији као основу за грађење заједнице.Планирамо у другом полугодишту да 

учесници прикажу важне актуелности са конференција.     

21. Фондација Темпус је организовала бесплатне акредитоване еТвининг семинаре,али је мали број наших 

запослених имао прилику да учествује на њима,јер је број био ограничен а обухваћене су образовне установе 

из целе Србије. Међу запосленима постоји заинтересованост и укљученост у разне еТвининг пројекте , али би 

свакако требало повећати мотивисаност запослених за учешће.Више информација о активностима и пројектима 

преко фондације Темпус, налази се у извештају Тима за међународне пројекте. 

22.Обуке за примену основа програма предшколског васпитања и образовања-Године узлета, су организоване у 

сарадњи са МПНТР РС и УНИЦЕФОМ. Обучено је 93. запослених у првом кругу (васпитачи , медицинске 

сестре-васпитачи,стручни сарадници ,помоћник директора и директор) што представља око 65% од укупног 

броја запослених који су укључени у васпитно-образовни рад .Обука се састојала из два дела који су 

реализовани уживо и трећег дела који је реализован онлајн. Била је веома значајна и корисна за учеснике , 

оснажила нас је да започнемо са применом нових Основа програма. Свакако је потребна и даља подршка у 

разумевању концепције ,у стварању професионалних заједница учења и сл. С обзиром да имамо више објеката 

и издвојених одељења ,водили смо рачуна да из сваког објекта неко од запослених прође обуку. 

Након реализованих обука за три групе , организована је обука на даљину за остале запослене који нису 

похађали.Обука на даљину је почела 3.06. и траје до 7.072022.године(укупно пет недеља).Кроз онлајн обуку ,44 

учесника се упознају са Концепцијом Основа програма,Развијањем реалног програма и Документовањем. На 

овај начин сви запослени који су у васпитно-образовном раду су прошли обуку за примену нових Основа 

програма.(обухваћено 100% запослених). 

23. Обука ''Стручни сарадници као носиоци промене'' је један од сегмената Програма подршке за јачање 

капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма Године узлета.Семинар је био 

организован за стручне сараднике а циљ је да се стручни сарадници оснаже за вођење промена на нивоу 

установе и то у делу који се односи на структуру и културу устанпове.Улога стручног сарадника је да води 

процес промене во рада.На семинару су добили приручник ''Како водити промену'' , који представља корисне 

смернице за вођење промена. Искуства других сведоче о томе да су промене могуће али и да се на том путу 

налазе бројне препреке и изазови.Наш заједнички задатак је да размишљамо о томе како да их решавамо и 

унапредимо развој. 

24.-26. Одржани су стручни сусрети васпитача , стручних сарадника и сарадника и медицинских сестара-

васпитача у Врњачкој Бањи . 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

154 
 

На сусретима су представњени стручни радови из наше установе а учесници су се бавили темама Грађење 

односа као подстицај промена васпитно-образовне праксе , Вртић као простор континуираних промена ,учења 

и развоја и Медицинска сестра васпитач као део заједнице учења и учесник у планирању промена у васпитно 

образовној пракси. На стручном скупу медицинских сестара васпитача ,нашој медицинској сестри на 

превентиви , Александри Баталов , додељено је признање ''Нај сестра у 2021.години''. 

27. Акредитовани дводневни семинар ''Припрема деце за усвајање читања'' упознао је учеснике са теоријском 

основом усвајања читања и способностима које су значајни предуслови усвајања читања.(говорно-језичке 

способности и фонолошка свест) као и са утврђивањем/тестирањем говорних способности ,фонолошке свести и 

читалачких вештина деце у припремном предшколском програму. На обуци је учествовало 5 васпитача. 

30. Акредитована међународна конференција ''Авантуре учења изван зидова вртића и школа’’ организована је 

са циљем подршке професионалним компетенцијама запослених , да користе различита окружења у локалној 

заједници као просторе реалног програма. Учествовало је 4-оро запослених из наше установе и том приликом 

су добили књигу ''Авантуре учења изван зидова вртића и школе'' која нам даје смернице како да користимо 

ресурсе из локалне заједнице и природе као места заједничког учешћа деце и одраслих у учењу. 

32. Стручни  скуп ''Пасош за учење'' на којем је представљена  истоимена платформа има  за циљ да омогући 

подршку развоју предшколске онлајн заједнице учења.Платформа треба да омогући ширу доступност 

релевантних садржаја и ресурса за стручно усавршавање и професионални развој запослених као и 

представљање примера инспиративних пракси и активности. Платформа ће бити доступна као веб и апликација 

за мобилни телефон.Из наше установе су присуствовала 2 учесника овом промотивном догађају.  

33. Акредитована конференција ''Диспозиције за учење и учење из школско/предшколске  перспективе''окупила 

је практичаре из свих нивоа образовања и васпитања, а из наше установе је присуствовало 4 учесника. 

Представљене су теме : интегрисан приступ учењу ,учење као репродукција или конструкција , критичко 

мишљење , које учење је вредно учења , компетентно дете , анализа примера иновативних пракси из 

ПУ.Учешће на овој конференцији ће свакако допринети увођењу промена у праксу вртића. 

35. Стручни скуп ''Примена ИКТ-а у предшколским установама'',одржан је у Новом Саду и присуствовале су 

две учеснице из наше установе. Присуствовале су и представнице МПНТР за предшколство.  

Др Далиборка Пурић представила је резултате истраживања "Примена ИКТ-а у предшколским установама у 

Војводини" (у којем је учествовала и наша установа са великим бројем анкетираних) и позвала присутне да се 

активно укључе у конструктивна предлагања даљих активности а у циљу развијања дигиталних компетенција 

васпитача. Један од предлога је био стручни сарадник за ИКТ који би васпитачима једне установе стално био 

на располагању.  

Директор и педагог ПУ "Вчиелка" из Б.Петровца приказале су две презентације као примере добре праксе у 

коришћењу ИКТ у њиховох предшколској установи. Договорено је да свако у својој установи и у свом региону 

(Срему) осмисли како би могла да се одвија размена и хоризонтално учење у вези са употребом ИКТ у 

предшколској установи, са посебним акцентом на укључивање језика националних заједница. Са 

конструктивним предлозима представници установе треба да се јаве у Педагошки завод Војводине у наредном 

периоду 

38. Обука Етика и интегритет  је намењена запосленима у државним органима и организацијама, органима 

територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, односно свим 

запосленима у јавном сектору Републике Србије.Ова обука нам је  омогућила  усвајање знања о етичким 
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принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање у јавном 

сектору. Уједно, ојачали смо  способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама. 

 

У првом полугодишту ове радне године , остварене су све планиране активности. Имали 

смо једну измену у смислу реализације семинара,планирано је да се одржи непосредно у 

установи али због неповољних епидемиолошких услова семинар је реализован онлајн (у 

питању је акредитовани семинар ''Учење у пројектном приступу''). 

 Запослени су похађали различите облике стручних усавршавања , као што су 

акредитовани програми и различити стручни скупови,сусрети ,конференције и сл. 

За сада је реализовано укупно 8 стручних скупова, сусрета,конференција и др. што је 

укупно 17 дана обуке а учествовало је 23-оје запослених.  

Када су у питању акредитовани семинари , реализовано је 6 обука , што је укупно 64 сата 

а учествовало је 95 учесника. 

Највећи број активности стручног усавршавања је финансирала предшколска установа 

али смо учествовали и у активностима које су биле бесплатне као и на обукама које је 

финансирала издавачка кућа ''Креативни центар''. 

Семинари и стручна усавршавања су најбољи начин унапређивања компетенција 

практичара. Кроз обуке на којима су учествовали , запослени су унапредили одређена 

знања и компетенције , као што су : 

-знања о важности подстицајне средине , и социјалне и физичке; о креирању подршке у 

процесу транзиције и сарадњи 

-знања о различитим стратегијама учења деце ,  

-знања из области музике која могу да буду извор садржаја у развијању ВО процеса. 

Овим реализованим обукама смо утицали на развој компетенција васпитача у 

непосредном раду са децом . 

 

 

Извештај о   стручном усавршавању запослених  у ПУ “Бошко 

Буха”Инђија унутар установе  

 

            Ажурно се води Евиденција стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника како 

кроз акредитоване програме, тако и кроз активности унутар Установе Сви васпитачаи и стручни 

сарадници су попунили Упитник – план стручног усавршавања запослених . Попуњени 

Упитници-планови васпитача и стручних сарадника налазе се у архиви али су и саставни део  

портфолија запослених. На основу попуњених упитника у току године издвојиле су се следеће 

активности кроз које су се запослени стручно усавршавали: 

Назив теме и 

облика 

стручног 

усавршавања 

Излагач-носилац 

 

 

Тема Учесник 

 

Место и датум 

одржавања 

1.Приказ 

снимљене 

активности, са 

Дуња Станисављевић, 

васпитач 

Приказ снимљене 

активности са децом 

''Играјмо се лишћем'' 

53 учесника 

(медицинске сестре 

Инђија, 

07.12.2021. 
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дискусијом и 

анализом 

васпитачи, 

васпитачи,директор) 

Александра Бјеливук, 

Тајана Граовац 

Приказ снимљене 

активности са децом 

''Пут у башту'' 

51 учесник                           

( медицинске сестре 

васпитачи, 

васпитачи,помоћник 

директора) 

Инђија, 

10.05.2022. 

Данијела Косановић, 

Марија Рољ 

Приказ снимљене 

активности са децом 

''Мали пекари месе тесто'' 

51 учесник                         

( медицинске сестре 

васпитачи, 

васпитачи,помоћник 

директора) 

Инђија, 

10.05.2022. 

2.Излагање 

поводом 

похађања 

акредитоване 

обуке или 

стручног 

скупа, са 

анализом и 

дискусијом 

 

 

Ј. Кресоја,директор 

М.Гак,психолог 

васпитачи:М.Вукмировић,

Т.Граовац,С.Зекић 

''Транзиција-континуитет 

у пружању подршке деци 

од предшколске установе 

до средње школе'' 

93 учесника                          

( медицинске сестре -

васпитачи,васпитачи, 

стручни сарадник, 

пом.директора,дирек.) 

Инђија, 

14.12.2021. 

Ј.Кресоја,директор 

васпитачи:Н.Лајбеншперге

р,М.Печиљ,Н.Механџић,С.

Бижић,Р.Војновић,М.Кати

ћ 

Стручни скуп васпитача 

на Тари ''Доживљај и 

схватање простора кроз 

искуства деце и одраслих 

у ВО процесу'' 

95 учесника                           

(  медицинске сестре -

васпитачи,васпитачи, 

стручни сарадник, 

пом.директора,дирек.) 

Инђија, 

23.12.2021. 

Медицинске сестре 

васпитачи:В.Мишић, 

Г.Јовић  

Стручни скуп 

медицинских сестара 

васпитача у Сокобањи 

''Заједница деце и 

одраслих у креирању и 

проналажењу 

инспиративне средине за 

истраживање ,игру и 

учење'' 

95 учесника                             

(  медицинске сестре -

васпитачи,васпитачи,  

стручни сарадник, 

пом.директора, 

директор) 

Инђија, 

23.12.2021. 

Васпитач, Данијела Жугић 

Ђурић 

Стручни скуп у Бечу 

(еТвининг пројекти) 

 

38 учесника 

(васпитачи , 

медицинске сестре 

васпитачи,помоћник 

директора)  

Инђија, 

14.06.2022. 

3.Вођење 

радионице за 

унапређење 

компетенција 

запослених , 

по готовом 

сценарију 

Неда Аврамов 

Ђилас,стручни сарадник 

психолог 

''Како до 

саморегулације?'' 

26 учесника                            

( медицинске сестре-

васпитачи,васпитачи) 

Инђија, 

02.12.2021. 

Маја Гак , стручни 

сарадник психолог 

''Превенција агресије и 

насиља у раном узрасту'' 

29 учесника                       

( медицинске сестре-

васпитачи,васпитачи ) 

Инђија, 

31.05.2022. 

4. Приказ 

примене 

садржаја СУ у 

Васпитачи и 

пом.директора (учесници 

на семинару ''Од игре до 

музичке композиције'') 

Семинар ''Од игре до 

музичке композиције'' 

93 учесника                        

( медицинске сестре -

васпитачи,васпитачи,ц

тручни сарадник, 

Инђија, 

14.12.2021. 
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непосредном 

раду са децом                   

пом.директора,  

директор) 

5.Презентациј

а стручног 

рада 

(приказаног 

на стручном 

скупу или 

само приказ у 

установи 

С.Прелић,стр.сарадник-

логопед, 

мед.сестре 

васпитачи:Г.Јовић, 

В.Мишић  

Презентација стр.рада са 

стр.скупа у Кладову , 

''Водени свет'' 

75 учесника                      

( мед.сестре 

васпитачи, васпитачи, 

стр.сарадници,пом.   

директора) 

Инђија, 

17.11.2021. 

6.Учешће у 

пројектима и 

учешће у 

истраживањи

ма на нивоу 

установе, 

локалном 

нивоу,на 

републичком 

нивоу и на 

међународном 

нивоу 

 

 

 

 

Удружење васпитача 

Војводине 

Упитник као део 

истраживања стања у 

области професионалног 

развоја васпитача у 

Војводини 

Учесници: 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,стручни 

сарадници 

Циљ овог 

истраживања је да на 

основу резултата и 

анализе овог упитника 

Удружење планира и 

реализује стручна 

усавршавања која ће 

одговарати стварним 

потребама и самим 

тим допринети 

професионалном 

развоју васпитача 

Онлајн, 

02.11.2021. 

Удружење васпитача 

Војводине 

Упитник као саставни део 

истраживања које се 

спроводи у оквиру 

развојно истраживачког 

пројекта''Модели 

холистичког приступа 

развоју способности и 

вештина деце у АП 

Војводина 

Учесници: 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,стручни 

сарадници 

Циљ овог 

истраживања је 

испитати и забележити 

актуелно стање када је 

реч о примени 

холистичког приступа 

у непосредној 

васпитно образовној 

пракси као и 

проценити потребе за 

даљим усавршавањем 

васпитача у овом 

домену. 

Онлајн, 

17.11.2021. 

Мед.сестра васпитач 

Гордана Јовић 

Упитник као део 

истраживања о употреби 

ИКТ алата 

Учесници: 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,стручни 

сарадници 

Циљ овог 

истраживања је 

Онлајн, 

06.12.2021. 
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унапређење 

дигиталних 

компетенција 

васпитача,проширива

ње и обогаћивање 

знања из области 

математике,а 

резултати упитника ће 

се користити и за 

потребе мастер рада 

аутора.  

Мед.сестра васпитач 

Гордана Јовић 

Упитник као део 

истраживања о потреби 

примене софтвера 

Геогебра у непосредном 

раду са децом  

Учесници: 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,стручни 

сарадници 

Циљ овог 

истраживања је 

испитати потребе за 

примену софтвера 

Геогебра у 

непосредном раду са 

децом 

Онлајн, 

13.12.2021. 

Фбстраница Андрамоље Пројекат ''Заиграни'' Тим васпитача из 

објекта ''Сунце'' и 

објекта ''Невен' 

Новембар,2021( 

у току је) 

Фондација Темпус 7 еТвининг пројеката Учесници: 

А.Вивод,Д.Жугић 

Ђурић,Д.Весић,Д.Миљ

уш,Г.Јовић 

Радна 2021/2022 

Васпитач, Данијела Жугић 

Ђурић 

Пројекат ''Виртуелни 

вртић 2'' 

Учесници :38 

васпитача и 

медицинских сестара 

васпитача 

Инђија , 

14.06.2022. 

УНИЦЕФ уз подршку 

Сталне конференције 

градова и општина 

Пројекат ''Подршка 

локалним самоуправама 

за ширење добрих 

политика и пракси 

подршке родитељству'' 

Учесници: 

директор,психолог 

Неда Аврамов Ђилас 

(Представљање 

програма Разиграно 

родитељство и 

планирање првих 

корака у 

имплементацији(oбуке 

и менторски рад ) 

Београд, 

14.06.2022. 

7.Учешће у 

вебинарима и 

онлајн 

Институт за модерно 

образовање 

''Дигитални образовни 

алати у СТЕМ настави'' 

Учесници: васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи,пом.дирек. 

Онлајн, 

30.11.2021. 
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конференција

ма и 

скуповима, 

обукама 

 

 

Академија Филиповић ''Програм за 

самовредновање 

установе'' 

Учесници : Неда 

Аврамов 

Ђилас,психолог 

Милица 

Вукмировић,васпитач,

Брилијантина 

Сурла,васпитач 

Онлајн, 

20.09.-27.09. 

2021. 

Удружење васпитача 

Војводине 

Четврта изборна 

Скупштина Удружења 

васпитача Војводине 

Учесници: Драгана 

Миљуш, Данијела 

Жугић Ђурић 

Онлајн, 

25.11.2021. 

Удружење за унапређење 

васпитања и образовања 

''Креативни центар'' 

Београд 

'''Ефикасна комуникација 

у вртићу'' 

Учесник:Ивана 

Рапић,И.К.Мишковић 

Онлајн 

27.10.2021. 

Удружење за унапређење 

васпитања и образовања 

''Креативни центар'' 

Београд 
 

''Нови радно-игровни 

материјал Креативног 

центра'' 

Учесници : 

С.Марковић,С.Репац,

М.Вукмировић,С.Стеф

ановић 

Онлајн, 

09.09.2021. 

Удружење за унапређење 

васпитања и образовања 

''Креативни центар'' 

Београд 

 

''''Представљање радних 

материјала из 

математике-математичка 

вртешка,предшколац у 

свету 

математике,математика 

као игра 1 и 2'' 

Учесник : Ивана Рапић Онлајн, 

17.03.2022. 

Фондација Темпус ''Медијска писменост у 

настави'' 

 

Учесници: 

С.Стефановић,С.Репац

,М.Вукмировић 

Онлајн, 

09.-10.09.2021. 

Креативни студио ''Логос'' ''Свјетски дан 

приповједања-Нови 

почетци'' 

Учесници : 

И.К.Мишковић 

Онлајн, 

20.03.2021. 

Педагошко друштво 

Војводине 

 

''Како организовати 

ефикасну индивидуалну 

сарадњу са родитељима'' 

Учесници: Ивана 

Рапић 

Онлајн, 

01.02.2022. 

МПНТР-платформа за 

онлајн учење 

''Улога установа 

образовања и васпитања у 

борби против трговине 

људима'' 

Учесници: С.Прелић Онлајн, 

Фебруар 2022. 

МПНТР-платформа за 

онлајн учење 

''Заштита деце са 

сметњама у развоју у 

случајевима 

Учесници: С.Прелић 

,И.Рапић,Н.Банић,И.К.

Мишковић 

Онлајн, 

Фебруар 2022. 
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занемаривања,злоставља

ња и насиља'' 

МПНТР-платформа за 

онлајн учење 

''Обука за запослене у 

предшколским 

установама -стварање 

сигурне и подстицајне 

средине за развој и учење 

у вртићу'' 

Учесници: С.Прелић , 

И.Рапић 

,Н.Банић,И.К.Мишков

ић,Б.Костић 

Онлајн, 

Фебруар 2022. 

МПНТР-платформа за 

онлајн учење 

''Обука за запослене -

породично насиље'' 

Учесници: С.Прелић 

,И.Рапић,Б.Костић 

Онлајн, 

Фебруар 2022. 

МПНТР-платформа за 

онлајн учење 

 

''Обука за запослене -

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању'' 

Учесници: 

С.Прелић,Б.Костић 

Онлајн, 

Фебруар 2022. 

Педагошко друштво 

Војводине 

Вебинар ''8 практичних 

корака  за унапређење 

сарадње са колегама'' 

Учесници : Ивана 

Рапић  

Онлајн, 

03.03.2022. 

Удружење биолога 

Крушевац , БИОКС 

Стручни скуп ''Отворена 

врата едукације 3''-

образовање за ново доба 

 

Учесници: Ивана 

Калеб Мишковић, 

Бојана Костић,Драгана 

Миљуш 

Онлајн, 

21.03.2022. 

Образовни центар СТЕМ Вебинар ''Родитељи и 

СТЕМ -забавни 

експерименти у кућним 

условима 

Учесници: 

И.К.Мишковић,Б.Кост

ић,Д.Миљуш 

Онлајн, 

4.04.2022. 

8.Приказ 

примене 

дигиталних 

алата  у 

непосредном 

раду са децом 

Гордана Јовић,мед.сестра 

васпитач 

Примена софтвера 

Геогебра 

30 учесника Инђија, 

09.12.2021. 

9.Подршка 

компетенција

ма практичара 

кроз обуку 

''Обука за 

примену 

нових Основа 

програма-

Године узлета 

за практичаре 

(развијање 

реалног 

програма и 

МПНТР и УНИЦЕФ ''Информисање установа 

које започињу са 

процесом увођења и 

примене нових Основа -

пакет подршке'' 

Састанци са ментором 

,Споменком Дивљан: 

1.Планирање првих 

корака имплементације и 

менторског рада 

2.Представљање промена 

у простору – анализа 

промена у простору 

Учесници : директор 

Јелена 

Кресоја,стручни 

сарадници -психолози 

Неда Аврамов Ђилас и 

Маја Гак 

 

 

 

 

 

Онлајн, 

22.12.2021. 

 

 

 

 

 

1.08,04.2022. 
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Резултати квантитативне и квалитативне анализе: 

1.Извођење активности са децом смо планирали за друго полугодиште ,и тај облик активности нам је веома значајан 

јер се на тај начин размењују искуства и знања ,анализира се и дискутује о свим сегментима активности 

2.Приказ снимљене активности је реализовано једном у установи , други планирани приказ је одложен због болести 

и одсуства васпитача.Присуствовало је 53 учесника , и након одгледаног снимка, следила је дискусија и анализа.  

У другом полугодишту је приказано два пројекта рађена у групи са децом , након чега су учесници дискутовали о 

приказаном. 

3.Излагања на састанцима након савладаног програма стручног усавршавања су одржана са темом ''Транзиције'', 

''Доживљај и схватање простора'' и ''Заједница деце и одраслих у креирању инспиративне средине'', са дискусијом и 

анализом.Присутно је било у просеку око 95 запослених. 

4.Одржана је радионица за запослене,са темом ''Како до саморегулације?'',где је учествовало 26 запослених. У другом 

полугодишту је реализована још једна радионица за запослене на тему ''Превенција агресије и насиља на раном 

узрасту.'' 

документовањ

е) 

током обиласка соба за 

децу 

3.Развијање теме/пројекта 

засновано на принципима 

развијања реалног 

програма;инсталације-

панели у 

вртићу(радионица) 

Учесници : директор , 

помоћник директора , 

стручни сарадници и 

васпитачи објекта 

''Сунце'' 

2.21.04.2022. 

3.19.05.2022. 

Стручне 

посете и 

студијска 

путовања 

Организатор Циљ Учесници Место и датум 

одржавања 

10.Стручне 

посете 

 

 

 

Директор Ј.Кресоја Упознавање са примером 

добре праксе увођења и 

примене Нових Основа 

програма,уређења 

подстицајне средине за 

учење деце и примерима 

пројектног планирања и 

документовања 

Ј.Кресоја,директор,Н.Б

анић,пом.директора 

,Н:А.Ђилас,стручни 

сарадник-психплог и 

васпитачи 

М.Ковачевић,М.Малеч

ић,Ј.Тодоровић, 

Д.Миљуш,В.Мишић 

Нови Сад, 

19.11.2021. 

Психолог Неда Аврамов 

Ђилас 

Упознавање са примером 

добре праксе увођења и 

примене Нових Основа 

програма,уређења 

подстицајне средине за 

учење деце и примерима 

пројектног планирања и 

документовања 

Неда Аврамов Ђилас, 

Г.Јовић, 

В.Мишић,С.Бјелац,Ј.М

ићић,Ј.Божић 

Нови Бановци 

20.06.2022. 
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5. Примена семинара ''Од игре до музичке композиције'' у раду са децом , је приказана на састанку а присутно је било 

95 запослених, који су учествовали у дискусији.  

6.Презентован је стручни рад медицинских сестара васпитача у сарадњи са логопедом , који је приказан на стручном 

скупу медицинских сестара у Кладову , а 75 учесника је имало прилику да изнесе своја размишљања и да се укључи 

у дискусију. 

7.Анализом података показало се да постоји заинтересованост запослених за укљученост у пројекте .Укључивали су 

се на еТвининг платформу,и у фб групе како би учествовали.Започето је 7 еТвининг пројеката,од којих је 5 завршено 

а два су у току.Било је више сусрета са партнерима из пројекта а деца из различитих земања су се видела путем онлајн 

састанка. 

8.Заинтересованост за вебинаре је велика, као и за онлајн конференцијама и скуповима , и запослени су се укључивали 

и пратили. 

9.Примере коришћења дигиталних алата у раду са децом приказала нам је колегиница на састанку у установи и 

покренула је интересовање и за даљи рад у тој области. 

10.Обуке за примену Нових основа су организоване у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и МПНТР.Обучено је 90 васпитача. 

Након обука које су одржане уживо , реализоване су виртуелне обуке за све запослене који нису похађали. 

11.Реализована је стручна посета ПУ ''Радосно детињство'',где је учествовало 8 запослених , након чега су пренели 

искуства колегиницама у вртићу. 

Такође је у другом полугодишту организована стручна посета вртићу у Новим Бановцима , где су учествовале 

медицинске сестре васпитачи из јаслених група. 

 

 

У радној 2021/2022.године запослени су учествовали на раличитим облицима стручног 

усавршавања у установи у циљу размене искустава , и разумевања нових Основа програма. 

Улога организовања оваквих активности у установи је велика и значајна јер подстиче запослене 

да размишљају критички  о својој пракси и да је мењају.                                                                        

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ДИРЕКТОРА У РАДНОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ 

Р.б. 

 

Организатор 

одржавања 

       Предавач Облик/Садржај Датум/Место 

Стручно 

усавршавање 

изван установе 

   

1. Компанија 

Пертини 

 Традиционална 

манифестација 

''Пертинијеви дани 

2021''(међународни 

стручни скуп из 

области 

предшколства) 

09.09.2021. 

Београд 

2. Институт за 

економску 

дипломатију 

 Закон о родној 

равноправности 

25.08.2021. 

Земун 
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3. Образовни 

информатор 

 Традиционални 

сусрети установа и 

јавних предузећа 

20.-23.09.2021. 

Златибор 

4. Удружење 

родитеља и 

наставника 

''Партнерски за 

образовање''   

Нови Сад 

Споменка Дивљан 

Елвира Стефановић Обука ''Транзиција-

континуитет у 

пружању подршке 

деци / ученицима од 

предшколске установе 

до средње школе'' 

02.10.2021. ПУ        

''Бошко Буха'' 

Инђија 

5. Педагошко 

друштво 

Војводине Нови 

Сад 

Весна Радуловић 

Отилиа В.Брашко 

Конференција“Буди 

део решења!-21 

вештина 21. године 

21.века“ 

07.10.2021. 

6. Савез 

удружења 

васпитача 

Србије 

проф.др 

Ж.Крњаја 

проф.др 

Д.Бренеселовић 

Стручни скуп за 

васпитаче ''Доживљај 

и схватање простора 

кроз искуства деце и 

одраслих у васпитно-

образовном процесу'' 

02.-05.12.2021. 

7. МПНТР и  

УНИЦЕФ 

 Вебинар „Са 

стручњацима на вези 

2-безбедно током 

пандемије“ 

16.12.2021. 

8. Публик Актив 

Београд 

 Копаонички дани 

јавних набавки 

14.-17.03.2022. 

Копаоник 

9. Центар за 

образовне 

технологије 

 Међународна 

конференција 

„Дигитално 

образовање 22“ 

Април 2022. 

онлајн 

10. МПНТР и  

УНИЦЕФ 

Споменка Дивљан 

 

Обука за примену 

нових Основа 

програма за 

практичаре: 

1.Концепција Основа 

програма“Године 

узлета“ 

2.Развијање реалног 

програма 

3.Документовање 

 

05.-06.03.2022. 

 

19.03.2022. 

31.03.2022. 
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11. Агенција за 

спречавање 

корупције 

 Обука“Етика и 

интегритет“ 

Јун 2022. 

онлајн 

 

 

 

 

 

Организатор 

одржавања 

Учесник/излагач Облик/Садржај Датум/Место 

Интерно 

стручно 

усавршавање 

   

1. Излагање 

поводом 

похађања 

акредитоване 

обуке или 

стручног скупа, 

са анализом и 

дискусијом 

Излагачи: 

Ј. Кресоја, 

М.Вукмировић, 

Т.Граовац, 

С.Зекић 

Обука ''Транзиција-

континуитет у 

пружању подршке 

деци / ученицима од 

предшколске установе 

до средње школе'' 

14.12.2021. ПУ 

“Бошко Буха“ 

Инђија 

 

2. Излагање 

поводом 

похађања 

акредитоване 

обуке или 

стручног скупа, 

са анализом и 

дискусијом 

Излагачи: 

Ј.Кресоја, 

Н.Лајбеншпергер, 

М.Печиљ, 

Н.Механџић, 

С.Бижић, 

Р.Војновић, 

М.Катић 

Стручни скуп 

васпитача на Тари: 

1.Зашто без 

инспиративног 

простора у вртићу 

нема интегрисаног 

учења?(презентација 

проф.дрЖ.Крњаја) 

2.Где је простор за 

припрему за школу у 

Годинама узлета? 

(презентација проф.др. 

Д.Бренеселовић) 

2. Презентације по 

сесијама 

23.12.2021. 

ПУ 

“Бошко Буха“ 

Инђија 

3. Приказ 

снимљене 

активности са 

децом 

Излагач: 

Д.Стоисављевић 

Учесник: 

Директор, 

Васпитачи 

 

“Играјмо се лишћем“ 
07.12.2021. 

ПУ 

“Бошко Буха“ 

Инђија 

4. Подршка 

компетенцијама 

Учесник: 

Директор 

Стручни сарадници 

''Информисање 

установа које 

22.12.2022. 

онлајн 
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практичара 

''Обука за 

примену нових 

Основа 

програма-

Године узлета 

за практичаре 

МПНТР и 

УНИЦЕФ 

започињу са процесом 

увођења и примене 

нових Основа -пакет 

подршке'' 

5. Подршка 

компетенцијама 

практичара 

''Обука за 

примену нових 

Основа 

програма-

Године узлета 

за практичаре  

МПНТР и 

УНИЦЕФ 

Ментор: 

Споменка Дивљан 

 

 

Учесник: 

Директор, 

Стручни сарадници, 

Васпитачи објекта 

„Сунце“ 

Састанци Менторске 

подршке: 

 

1.Планирање 

 првих корака 

имплементације и  

менторског рада 

2.Представљање 

промена у простору-

анализа  промена у 

простору током 

обиласка соба за децу 

3. Развијање 

теме/пројекта 

засновано на 

принципима развијања 

реалног програма; 

инсталације- панели у 

вртићу(радионица)  

4.Прича о пројекту-

документовање 

ПУ 

„Бошко Буха“ 

Инђија 

08.04.2022. 

 

 

 

21.04.2022. 

19.05.2022. 

 

 

 

07.06.2022. 

6. Пројекат 

“Подршка 

локалним 

самоуправама 

за ширење 

добрих 

политика и 

пракси 

подршке 

родитељству“ 

 

УНИЦЕФ уз 

подршку 

Сталне 

конференције 

Излагачи: 

Мила В.Јовановић 

(Уницеф) 

Др.Ивана Михић 

Јелена Бранковић 

(Центар за подршку 

раном развоју и 

породичним 

односима- 

Хармонија) 

 

Учесник: 

Директор, 

Психолог 

Н.А.Ђилас 

Представљање 

програма Разиграно 

родитељство и 

планирање првих 

корака у 

имплементацији 

(обуке и менторски 

рад) 

14.06.2022. 

Београд 
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градова и 

општина 

7. Стручна посета  

ПУ“Радосно 

детињство" 

Нови Сад 

Учесник: 

Директор, 

Пом. директора, 

Психолог 

Васпитачи 

Упознавање са 

примером добре 

праксе увођења и 

примене Нових 

Основа програма, 

уређења подстицајне 

средине за учење деце 

и примерима 

пројектног планирања 

и документовања 

19.11.2022. 

8. Актив ПУ 

Срема 

Просветна 

саветница, 

директори ПУ 

Размена са ПУ које 

примењују нове 

Основе програма 

„Године узлета“ 

 

 

Хоризонтална размена 

између установа-

очекивања,ефекти 

„Влада 

Обрадовић 

Камени“, 

Пећинци 

23.11.2022. 

 

„Полетарац“ 

Рума 

15.03.2022. 

 

9. Актив 

директора 

општине 

Инђија 

Начелница 

друштвених 

делатности, 

Директори ОШ,СШ 

и ПУ 

Размена у вези почетка 

радне  

2021-2022. године 

 

Тужбе запослених-

исхрана и регрес 

 

Обележавање 

међународног дана 

дечјих права 

26.08.2021. 

 

 

 

09.03.2022. 

 

 

19.05.2022. 

    

 

IV  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 
 

     4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЈАДРАНКЕ УЗЕЛАЦ 
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1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе 

2.  
ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда 

докумената 

установе - 

Учествовала у изради Годишњег 

плана рада Установе и дефинисању 

приоритета за његово остваривање  

 

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницима,  

учествовала  активно  у 

раду стручних органа 

установе- ВОВ-а, Актива 

медицинаских сестара и 

васпитача, педагошког 

колегијума,тимова  

септембар 

2021.  

Учествовала у планирању начина 

пружања додатне подршке деци и 

породици у предшколској установи   

Стручни тим за инклузивно 

образовање, тим за 

пружање додатне подршке 

детету 

током године 

Учествовала у планирању ритма 

живота и рада у предшколској 

установи у складу са 

специфичностима узраста и 

потребама деце  

Рад у стручним органима 

установе, сарадња са 

стручним сарадницима, 

директором, помоћником 

директора, руководиоцима 

објеката  

током године  

Учествовала у изради Акционог 

плана за реализацију циљева 

развојног плана Установе, 

генерисањем стратегија за промену 

праксе на основу процеса 

самовредновања рада установе; 

Директор,стручни 

сарадници, 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Август- 

септембар 

2021. 

Руководила Стручним активом за 

различите програме и облике рада и 

учествовала у избору и планирању 

реализације различитих облика и 

програма ВОР-а 

Стручни актив за развој 

предшколског програма и 

различите облике и 

програме ВОР-а, стручни 

активи васпитача и мед. 

сестара, педагошки 

колегијум  

септембар 

2021.  

Учествовала и преузимала  одређене 

улоге и послове –члан бројних  

тимовима на нивоу установе, 

Координатор Тима за обезбеђивање  

квалитета и развој установе, 

Стручног актива за развој 

предшколског програма и РПО рада, 

Координатор Комисије за упис деце, 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима,васпитачима,м

едицинским сестрама 

септембар 

2021, 

током године 

Учествовала у усаглашавању 

стратешких докумената 

предшколске установе са текућим 

изменама прописа у области 

У сарадњи са 

директором,секретаром, 

стручним сарадницима, 

Током године 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

168 
 

предшколског васпитања и 

образовања 

Учествовала у планирању и 

имплементацији нових Основа 

предшколског програма и пружање 

помоћи васпитачима у планирању 

рада у групи и документовању ВОР-

а 

у сарадњи са директором, 

стручним сарадницима,  рад 

у Тимовима објеката, 

Током године 

 

Праћење, 

документовање 

и вредновање  

праксе 

установе  

Учествовала у континуираном 

праћењу и вредновању реализације 

стратешких докумената установе 

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницим, рад у 

стручним органима 

установе   

 

Током године 

Планирала начин самовредновања и 

учествовала у реализацији 

самовредновања као континуираног 

процеса истраживања и учења у 

пракси  

Тим за самовредновање  септембар - 

децембар 

Учествовала у реализацији праћења 

планираних активности на нивоу 

установе  

Израда инструмената за 

праћење процеса неге и 

васпитно-образовног 

рада, праћење остваривања  

Годишњег плана рада,  

Предшколског програма,  

Развојног плана установе  

током године  

Учествовала у припреми 

периодичних и годишњих извештаја 

о раду установе, о раду појединих 

тимова и радних група, о пројектима 

који се реализују, као и давање 

смерница за даљи рад  

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницим, рад у 

стручним органима 

установе   

 

децембар,   

јун  

 

 

 

 

Планирање и 

праћење 

властитог рада  

Планирала и водила документацију 

о свом раду у складу са 

Правилником 

Самостално Током године 

континуирано 

Планирала учешће у васпитној 

пракси одређених објеката ПУ у 

складу са приоритетима промене 

васпитне праксе  

- Невен-Инђија 

- Маслачак-Бешка 

- ОШ“Б. Груловић“ Бешка 

- Лабуд –Инђија 

- Ђурђевак-Чортановци 

- Бамби-Марадик 

- ОШ“Д. .Јерковић“-Инђија 

Током године 

континуирано 

Планирала  властити 

професионални развој, у складу са 

приоритетима у промени праксе ПУ, 

приоритетима система сталног 

стручног усавршавања и проф. 

развоја запослених у образовању и 

стандардима компетенција стручног 

сарадника у предшколској установи  

Самостално  

Тим за професионални 

развој 

септембар и у 

току године 

3. Подручје развијања заједнице предшколске установе 

4.  
ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  
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Развијање 

заједнице 

учења кроз 

сарадњу 

колектива  

 

 

Иницирала истраживања у установи 

у циљу преиспитивања конкретне 

праксе и покретања акција промене 

праксе  

 

Сарадња са стручним 

сарадницима, васпитачима, 

мед. сестрама  

током године  

Учествовала у раду васпитно-

образовног већа, педагошког 

колегијума, актива, тимова и 

комисија на нивоу установе  

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

Давање разних 

извештаја,саопштења, 

анализа 

током године 

 

У сарадњи са директором и 

стручним сарадницима, решавали 

смо проблемске ситуације у 

колективу, стварањем услова за 

отворену, аргументовану и 

конструктивну комуникацију, 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

 

Током године 

континуирано 

Учествовала у раду тима за 

инклузивно образовање и 

координацији активности у 

пружању додатне подршке деци 

кроз планирање мера 

индивидуализације/израду ИОП-а 

Сарадња са стручним 

сарадницима, васпитачима, 

личним пратиоцима, 

родитељима/старатељима 

током године 

Срадња са 

породицом 

Осмишљавала и реализовала 

различите начине пружања подршке 

родитељима у јачању њихових 

родитељских компетенција; 

Саветодавни рад 

 

током године  

 Континуирано размењивала 

информације са породицом 

значајних за укључивање детета у 

вртић; 

Индивидуални разговори Током године 

континуирано 

 Учествовала у планирању и 

реализација различитих начина 

размене са породицом о кључним 

васпитно-образовним питањима и 

темама, у циљу грађења заједничког 

разумевања; 

Саветодавни рад 

Родитељски састанци 

Савет родитеља 

Током године 

континуирано 

Пружала стручну подршку 

породици у за њу осетљивим 

периодима и према специфичним 

потребама породице  

Индивидуални саветодавни 

рад са родитељима  

током године  

 

Сарадња са 

локалном 

заједницом  

Промовисала програм ПУ у 

локалној заједници у складу са 

вредностима на којима се заснива 

програм  

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницима, 

васпитачима, Тим за 

маркетинг- објављивање 

садржаја на интернет и Фб 

страници установе 

током године  

Сарађивала са установама и 

организацијама на локалном нивоу 

које се баве образовањем, 

Сарадња са ОШ на 

територији општине 

Инђија- учешће у 

током године 

континуирано  
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здравственом и социјалном 

заштитом деце  

планирању и спровођењу 

транзиције деце 

Културним центром, 

Библиотеком, 

Центром за социјални рад, 

Домом здравља, 

 

Јавно 

професионално 

деловање 

стручног 

сарадника  

Промовисање важности квалитетног 

предшколског образовања и 

васпитања у стручној и друштвеној 

јавности  

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима,васпитачима, 

 

током године  

Сарађивала са стручним 

сарадницима ван установе  

Учествовала у раду Актива 

стручних сарадника и 

сарадника ПУ Срема 

током године  

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка 

васпитачима у 

развијању 

реалног 

програма  

Учествовала у развијању реалног 

програма давањем предлога за 

промену и кроз непосредно учешће  

Боравак у васпитним 

групама, активним радом у 

тимовима објеката 

„Маслачак““Бамби““Ђурђе

вак“ „Невен“повремено у 

„Пчелици“,“Сунцокрету“, 

“Цврчку““Лабуду“ 

током године  

Пружала подршку васпитачима у 

планирању тема/пројеката 

заснованих на принципима реалног 

програма  

Боравак у васпитним 

групама, тимови објеката  

током године 

Пружала подршку и учествовала у 

уређивању свих простора вртића у 

складу са критеријумима 

квалитетног физичког окружења 

Боравак у објектима и 

васпитним групама 

током године  

Пружала подршку васпитачима при 

укључивању породице у развијање 

реалног програма и у остваривању 

различитих облика сарадње  

Боравак у васпитним 

групама и пружање стручне 

подршке васпитачима 

током године  

Пружала подршку васпитачима у 

развијању вршњачке и вртићке 

заједнице  

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тимова објеката 

током године  

 

 

Подршка 

трансформациј

и културе 

вртића  

Покретала и учествовала у 

рефлексивном преиспитивању 

димензија реалног програма у 

договору са васпитачима  

 Подржавала континуитет 

заједничких састанака 

васпитача на нивоу објеката  

током године  

Пружала подршку васпитачима и 

родитељима у грађењу односа 

поверења, међусобног уважавања, 

отворене комуникације и дијалога 

Иницирање и учешће у 

заједничким састанцима, 

учешће у решавању 

проблемских ситуација  

током године  

 

 

 

Подршка у 

учењу и 

развоју деце  

Пружала подршку  васпитачима  у 

праћењу и документовању дечијег 

учења и развоја  

Заједничка анализа и 

преиспитивање функција 

документовања  

током године  

Учествовала у праћењу примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за 

дете 

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тима за инклузивно 

током године  
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4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА НЕДЕ АВРАМОВ ЂИЛАС 

образовање и тимова за 

подршку детету 

Учествовала у планирању 

транзиције деце којој је потребна 

додатна подршка  

Развијање стратегија за 

додатну подршку деци и 

њиховом активном учешћу 

у животу групе у сарадњи 

са родитељима и 

васпитачима 

септембар и 

током године  

Специфични послови стручног сарадника – ПЕДАГОГА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

Учествовала у формирању васпитних група, избору и 

распореду васпитача у васпитне групе 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима  

јун 

Повезивала сам различите структуре запослених у 

предшколској установи у циљу остваривања њене 

примарне делатности васпитно-образовног рада; 

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницама, 

Током године 

континуирано 

Пружала сам помоћ васпитачима у припреми 

излагања, представљању примера добре праксе, 

приказу литературе, учешћу на скуповима; 

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницама, 

током године  

Пружала подршку васпитачима у укључивању деце са 

сметњама у развоју у активности васпитне групе и 

вртићку заједницу 

Боравак у васпитним 

групама, пружање стручне 

подршке  

током године  

Пружала подршку деци и породици у превазилажењу 

тешкоћа у периодима транзиције 

Индивидуални саветодавни 

рад, сарадња са 

васпитачима, израда плана 

транзиције 

септембар, 

октобар и 

током године  

Пружала сам стручну подршку  приправнику и 

ментору током остваривања програма увођења у 

посао; 

У сарадњи са директором, 

стручним сарадницама, 

током године  

Вршила саветодавни рад са родитељима у осетљивим 

периодима за породицу  

Индивидуални саветодавни 

рад 

током године  

Сарађивала са основним школама-стручним 

сарадницима, у циљу остваривања континуитета у 

раду са децом, посебно децом којој је потребна 

додатна подршка 

Учешће у заједничким 

састанцима 

мај – јун  
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1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе 

ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда 

докумената 

установе  

Учествовала у изради Годишњег 

плана рада Установе и дефинисању 

приоритета за његово остваривање  

 

Рад у стручним органима 

установе, сарадња са 

стручним сарадницима, 

директором, помоћником 

директора 

септембар 

2021.  

Учествовала у изради Акционог 

плана за унапређење рада установе 

на основу резултата 

самовредновања у области 

„Васпитно-образовни рад –

социјална средина“ 

Тим за самовредновање 

рада установе  

септембар 

2021. 

Учествовала у планирању начина 

пружања додатне подршке деци и 

породици у предшколској установи   

Стручни тим за инклузивно 

образовање, тим за 

пружање додатне подршке 

детету 

током године 

Учествовала у планирању ритма 

живота и рада у предшколској 

установи у складу са 

специфичностима узраста и 

потребама деце  

Рад у стручним органима 

установе, сарадња са 

стручним сарадницима, 

директором, помоћником 

директора, руководиоцима 

објеката  

током године  

Учествовала у избору и планирању 

реализације различитих облика и 

програма ВОР-а 

Стручни актив за развој 

предшколског програма и 

различите облике и 

програме ВОР-а, стручни 

активи васпитача и мед. 

сестара, педагошки 

колегијум  

септембар 

2021.  

Пратила конкурсе и учествовала у 

припреми стручне документације за 

аплицирање за пројекте на 

локалном, националном и 

међународном нивоу  

Сарадња са стручном 

службом и осталим 

службама установе (управа, 

рачуноводство, правна 

служба) 

током године  

 

Праћење, 

документовање 

и вредновање  

праксе 

установе  

Учествовала у континуираном 

праћењу и вредновању реализације 

стратешких докумената установе 

Рад у стручним органима 

установе   

 

децембар, јун 

Планирала начин самовредновања и 

учествовала у реализацији 

самовредновања као континуираног 

процеса истраживања и учења у 

пракси  

Тим за самовредновање  септембар - 

децембар 

Учествовала у реализацији праћења 

планираних активности на нивоу 

установе  

Израда инструмената за 

праћење процеса неге и 

васпитно-образовног 

рада, праћење остваривања  

Годишњег плана рада,  

Предшколског програма,  

Развојног плана установе  

током године  
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Учествовала у припреми 

периодичних и годишњих извештаја 

о раду установе, о раду појединих 

тимова и радних група, о пројектима 

који се реализују, као и давање 

смерница за даљи рад  

Рад у стручним органима и 

тимовима установе 

децембар, јун  

 

 

 

 

Планирање и 

праћење 

властитог рада  

Планирала и водила документацију 

о свом раду у складу са 

Правилником 

Самостално септембар и у 

току године  

Планирала учешће у васпитној 

пракси одређених објеката ПУ у 

складу са приоритетима промене 

васпитне праксе  

Самостално и у сарадњи са 

директором и стручним 

тимом установе  

септембар и у 

току године 

Планирање властитог 

професионалног развоја у складу са 

приоритетима у промени праксе ПУ, 

приоритетима система сталног 

стручног усавршавања и проф. 

развоја запослених у образовању и 

стандардима компетенција стручног 

сарадника у предшколској установи  

Самостално и у сарадњи са 

стручним тимом установе  

септембар и у 

току године 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 

ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

 

 

 

Развијање 

заједнице 

учења кроз 

сарадњу 

колектива  

 

 

Иницирала истраживања у установи 

у циљу преиспитивања конкретне 

праксе и покретања акција промене 

праксе  

Сарадња са стручним 

сарадницима, васпитачима, 

мед. сестрама  

током године  

Учествовала у раду васпитно-

образовног већа, педагошког 

колегијума, актива, тимова и 

комисија на нивоу установе  

Сарадња са директором, 

стручним сарадницима и 

сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и комисија 

и редовна размена 

информација  

током године 

 

Учествовала у раду тима за 

инклузивно образовање и 

координацији активности у 

пружању додатне подршке деци 

кроз планирање мера 

индивидуализације/израду ИОП-а 

Сарадња са стручним 

сарадницима, васпитачима, 

личним пратиоцима, 

родитељима/старатељима 

током године 

Срадња са 

породицом 

Учествовала у планирању и 

организовању различитих начина 

повезивања породице и установе 

кроз састанаке, трибине, дружења, 

онлајн комуникацију 

Тим за заштиту од насиља, 

Тим за самовредновање, 

Тим објекта „Сунце“ 

током године  

Пружала стручну подршку 

породици у за њу осетљивим 

периодима и према специфичним 

потребама породице  

Индивидуални саветодавни 

рад са родитељима  

током године  
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Сарадња са 

локалном 

заједницом  

Промовисала програм ПУ у 

локалној заједници у складу са 

вредностима на којима се заснива 

програм  

Припрема брошура, 

објављивање садржаја на 

интернет страници 

установе, учешће у раду 

комисија на нивоу локалне 

самоуправе... 

током године  

Сарађивала са установама и 

организацијама на локалном нивоу 

које се баве образовањем, 

здравственом и социјалном 

заштитом деце  

Заједничко учешће у 

пројектима на локалном 

нивоу, размена 

информација, учешће у 

планирању и спровођењу 

транзиције деце 

током године  

 

Јавно 

професионално 

деловање 

стручног 

сарадника  

Промовисање важности квалитетног 

предшколског образовања и 

васпитања у стручној и друштвеној 

јавности  

Учествовала на стручним 

скуповима и 

конференцијама  

током године  

Сарађивала са стручним 

сарадницима ван установе  

Учествовала у раду Актива 

стручних сарадника и 

сарадника ПУ Срема 

током године  

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка 

васпитачима у 

развијању 

реалног 

програма  

Учествовала у развијању реалног 

програма давањем предлога за 

промену и кроз непосредно учешће  

Боравак у васпитним 

групама, тим објекта 

„Сунце“  

током године  

Пружала подршку васпитачима у 

планирању тема/пројеката 

заснованих на принципима реалног 

програма  

Боравак у васпитним 

групама, тим објекта 

„Сунце“ 

током године 

Пружала подршку и учествовала у 

уређивању свих простора вртића у 

складу са критеријумима 

квалитетног физичког окружења 

Тим објекта „Сунце“ током године  

Пружала подршку васпитачима при 

укључивању породице у развијање 

реалног програма и у остваривању 

различитих облика сарадње  

Боравак у васпитним 

групама и пружање стручне 

подршке васпитачима, тим 

објекта „Сунце“ 

током године  

Пружала подршку васпитачима у 

развијању вршњачке и вртићке 

заједнице  

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тима објекта „Сунце“ 

током године  

 

 

Подршка 

трансформациј

и културе 

вртића  

Покретала и учествовала у 

рефлексивном преиспитивању 

димензија реалног програма у 

договору са васпитачима  

Иницирање и подржавање 

континуитета заједничких 

састанака васпитача на 

нивоу вртића (објекат 

„Сунце“) 

током године  

Пружала подршку васпитачима и 

родитељима у грађењу односа 

поверења, међусобног уважавања, 

отворене комуникације и дијалога 

Иницирање и учешће у 

заједничким састанцима, 

учешће у решавању 

проблемских ситуација  

током године  

 

 

 

Пружала подршку  васпитачима  у 

праћењу и документовању дечијег 

учења и развоја  

Заједничка анализа и 

преиспитивање функција 

документовања  

током године  
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Подршка у 

учењу и 

развоју деце  

Учествовала у праћењу примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за 

дете 

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тима за инклузивно 

образовање и тимова за 

подршку детету 

током године  

Учествовала у планирању 

транзиције деце којој је потребна 

додатна подршка  

Развијање стратегија за 

додатну подршку деци и 

њиховом активном учешћу 

у животу групе у сарадњи 

са родитељима и 

васпитачима 

септембар и 

током године  

Специфични послови стручног сарадника – психолога 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

Учествовала у формирању васпитних група, избору и 

распореду васпитача у васпитне групе 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима  

јун 

Сарађивала са васпитачима и породицом у креирању 

окружења у којем су деца заштићена од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Учешће у раду тима за 

заштиту од насиља  

током године  

Пружала подршку запосленима у професионалном и 

личном развоју 

Индивидуални саветодавни 

рад, учешће у активностима 

стручног усавршавања 

током године  

Пружала подршку васпитачима у укључивању деце са 

сметњама у развоју у активности васпитне групе и 

вртићку заједницу 

Боравак у васпитним 

групама, пружање стручне 

подршке  

током године  

Пружала подршку деци и породици у превазилажењу 

тешкоћа у периодима транзиције 

Индивидуални саветодавни 

рад, сарадња са 

васпитачима, израда плана 

транзиције 

септембар, 

октобар и 

током године  

Пружала психолошку помоћ деци која имају развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања 

Боравак у васпитним 

групама, сарадња са 

васпитачима и родитељима  

током године  

Вршила саветодавни рад са родитељима у осетљивим 

периодима за породицу  

Индивидуални саветодавни 

рад 

током године  

Сарађивала са основним школамау циљу остваривања 

континуитета у раду са децом, посебно децом којој је 

потребна додатна подршка 

Учешће у заједничким 

састанцима 

мај – јун  

 

 

4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА МАЈЕ ГАК 
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1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске 

установе 
ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

Праћење, 

документовање 

и вредновање  

праксе 

установе  

   

Учестовала сам у реализацији 

самовредновања као континуираног 

процеса истраживања и учења у 

пракси  

Тим за самовредновање  Новембар 

2021. 

током године  

Припремала сам периодичне и 

годишње извештаја о раду установе, 

о раду појединих тимова и радних 

група, о пројектима који се 

реализују, као и давање смерница за 

даљи рад  

Рад у стручним органима и 

тимовима установе 

Јануар 2021. 

 

Јун 2022. 

 

 

Планирање и 

праћење 

властитог рада  

Планирала сам и водила 

документације о свом раду у складу 

са Правилником 

Самостално Септембар 

2021. и по 

потреби у 

току године  

Учестовала сам у васпитној пракси 

одређених објеката ПУ у складу са 

приоритетима промене васпитне 

праксе  

Самостално и у сарадњи са 

стручним тимом установе  

Септембар 

2021. и у току 

године 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 

 
ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

Развијање 

заједнице 

учења кроз 

сарадњу 

колектива  

 

   

 

Учестовала сам у раду васпитно-

образовног већа, педагошког 

колегијума, актива, тимова и 

комисија на нивоу установе  

Сарадња са директором, 

стручним сарадницима и 

сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и комисија 

и редовна размена 

информација  

током године  

Учестовала сам у раду тима за 

инклузивно образовање и 

координација активности у пружању 

додатне подршке деци кроз 

планирање мера индивидуализације 

/израду ИОП-а 

Сарадња са стручним 

сарадницима, васпитачима, 

личним пратиоцима, 

родитељима/старатељима  

током године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

породицом  

Упознавала сам породице са 

концепцијом програма васпитно-

образовног рада  

Припрема брошура за 

родитеље, учешће у 

родитељским састанцима 

током године  

Планирала  и организовала сам 

различите начина повезивања 

породице и установе кроз 

организацију састанака, дружења, 

радионице 

Рад у тиму за заштиту од 

насиља и другим стручним 

органима установе  

током године  

Пружала сам  стручну подршку 

породици у за њу осетљивим 

периодима и према специфичним 

потребама породице  

Индивидуални саветодавни 

рад са родитељима  

током године  
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Реализовала сам различите начине 

пружања подршке родитељима у 

јачању њихових родитељских 

компетенција 

Индивидуални саветодавни 

и групни превентивни рад у 

сарадњи са стручним 

сарадницима, сарадницима 

и васпитачима  

током године  

 

 

 

 

Сарадња са 

локалном 

заједницом  

Промовисала сам програм ПУ у 

локалној заједници у складу са 

вредностима на којима се заснива 

програм  

Припрема брошура, 

објављивање садржаја на 

интернет страници установе 

Октобар 2021. 

и током 

године  

Идентификовала сам места у 

локалној заједници која су погодна 

за игру и истраживање деце и 

учешће у обезбеђивању могућности 

њиховог коришћења 

Сарадња са локалном 

самоуправом, туристичком 

организацијом, установама 

културе,  

Октобар 2021. 

 

Април 2022.  

Остварила сам сарадњу у 

установама и организацијама на 

локалном нивоу које се баве 

образовањем, здравственом и 

социјалном заштитом деце  

Заједничко учешће у 

тимовима, писана 

комуникација, учешће у 

планирању и спровођењу 

транзиције деце 

током године  

Остварила сам сарадњу и 

учестовала у састанцима са 

стручним сарадницима ван установе  

Учешће у раду Актива 

стручних сарадника и 

сарадника ПУ Срема, 

Удружења стручних 

сарадника ПУ Србије 

током године  

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

 
ОБЛАСТ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка 

васпитачима у 

развијању 

реалног 

програма  

Учестовала сам у развијању реалног 

програма давањем предлога за 

промену и кроз непосредно учешће  

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тимова објеката, учешће у 

заједничким акцијама  

током године  

Давала сам подршку васпитачима у 

планирању тема/пројеката 

заснованих на принципима реалног 

програма  

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тимова објеката, учешће у 

заједничким акцијама 

током године 

Пружила сам подршку и непосредно 

учестовала у уређивању свих 

простора вртића у складу са 

критеријумима квалитетног 

физичког окружења 

Учешће у раду тимова 

објеката 

током године  

Пружила сам подршку васпитачима 

при укључивању породице у 

развијање реалног програма и у 

остваривању различитих облика 

сарадње  

Боравак у васпитним 

групама и пружање стручне 

подршке васпитачима  

током године  

Пружила сам  подршку васпитачима 

у развијању вршњачке и вртићке 

заједнице  

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тимова објеката 

током године  
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Подршка 

трансформациј

и културе 

вртића  

Рад са васпитачима на 

преиспитивању културе и структуре 

конкретног вртића  

Кроз преиспитивање 

неписаних правила, начина 

доношења одлука, 

временске организације, 

спајања група, учесталости 

и смислености боравка на 

отвореном и у просторима 

локалне заједнице 

током године  

Пружила сам  подршку васпитачима 

и родитељима у грађењу односа 

поверења, међусобног уважавања, 

отворене комуникације и дијалога 

Иницирање и учешће у 

заједничким састанцима, 

учешће у решавању 

проблемских ситуација  

током године  

 

 

 

Подршка у 

учењу и 

развоју деце  

Пружила сам  подршку васпитачу у 

праћењу и документовању дечијег 

учења и развоја  

Заједничка анализа и 

преиспитивање функција 

документовања  

током године  

Учестовала сам у праћењу примене 

мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана за 

дете 

Боравак у васпитним 

групама, учешће у раду 

тима за инклузивно 

образовање и тимова за 

подршку детету 

током године  

Учестовала сам  у изради  

индвидуалног плана адаптације деце 

којој је потребна додатна подршка  

 

 

 

Развијање стратегија за 

додатну подршку деци и 

њиховом активном учешћу 

у животу групе у сарадњи 

са родитељима и 

васпитачима 

септембар и 

током године  

 

Праћење, 

документовање 

и вредновање 

реалног 

програма  

   

Остварила заједнички рад са 

васпитачима на развијању и 

критичком преиспитивању 

различитих стратегија праћења, 

документовања и вредновања 

програма 

Сарадња са васпитачима у 

креирању и нструмената за 

вредновање програма у 

циљу његовог даљег 

развијања 

током године  

 

 

4.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОГОПЕДА  

 

ОБЛАСТИ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ 

1.Израда докумената 

установе 

Учествовала сам у изради 

Годишњег плана рада 

установе(програм рада тима 

за инклузивно 

образовање,стручног 

усавршавања) 

 

Сарадња са директором, 

стручним сарадницима и 

стручним активима 

васпитача и медицинских 

сестара 

септембар 

 Учествовала сам у 

преузимању одређених улога 

и послова  на нивоу 

установе(координатор тима 

за инклузивно 

Сардања са директором и 

стручним сарадницима  

Током 

године 
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образовање,учествовала у 

раду комисије за упис деце у 

ПУ, учествовала у раду  

комисије за  проверу 

савладаности програма за 

увођење у посао васпитача и 

мед.сестре 

 Пружала сам стручну 

подршку у планирању 

различитих облика рада на 

основу потреба деце и 

породице 

Сардања са васпитачима 

стручним сарадницима  

Током 

године 

 На основу анализа потреба 

деце и родитеља  развијала 

сам стратегије за  додатну 

подршку  деци и њиховом 

укључивању у живот и рад 

вртића у сарадњи са 

породицом и всапитачима  

Тим за инклузивно 

образовање 

Током 

године 

Праћење,документовање 

и вредновање праксе 

вртића 

Руководила сам Тимом за 

инклузивно образовање 

 

Учествовала сам у 

континуираном праћењу и 

подстицању  напредовања 

деце у говорно-језичком 

развоју 

Учествовала у праћењу и 

вредновању примене мера 

индивидуализације за децу 

којима је била потребна 

додатна подршка  

 

Учествовала у изради 

периодичног и годишњег 

извештаја о раду Тима за 

инклузивно образовање 

Тим за инклузивно 

образовање 

 

 

Сарадња са 

васпитачима,медицинским 

сестрама,стручним 

сарадницима 

 

Тим за инклузивно 

образовање,тим за 

пружање  додатне подршке 

детету 

 

 

Сарадњаса стручном 

службом,васпитачима,мед

ицинским сестрама 

Током 

године 

 

 

 

Током 

године 

континуира

но 

 

Током 

године 

периодично 

 

 

 

Јун,јул 

Планирање и праћење 

властитог рада 

Водила евиденцију о 

сопственом раду-дневник 

рада логопеда и евиденцију 

рада са децом и родитељима 

у ПУ 

Самостално Током 

године 

 Обилазила сам вртиће и 

објекте  предшколске 

установе на основу 

распореда рада логопеда  

како у граду  тако и посета 

групама на селима 

Понедељак и среда: 

објекат “Сунце“ 

Уторак: објекти 

„Маслачак“,“Бамби“,“Ђур

ђевак“,“Цврчак“ 

Четвртак –терен 

„Лабуд“,“Бубамара“,“Сунц

окрет“,“Пчелица“ и 

припремне групе по 

школама 

Петак: објекат“Невен“ 

Током 

године и на 

позив 

васпитача 

 Стручно сам се усавршавала 

праћењем стручне 

 Током  

године 
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литературе,учествовсњем у 

Активима стручних 

сарадника ПУ 

Срема,похађањем обука и 

стручних 

скупова,похађањем вебинара 

и онлајн конференција, 

размена искуства и сарадња 

са логопедима у образовању 

Учешће у активностима 

стручног усавршавања у 

установи и ван ње 

Развијање заједнице 

учења кроз сарадњу у 

колективу 

Учествовала у раду 

васпитно-образовног 

већа,педагошког 

колегијума,стручног актива 

за развојно планирање,тима 

за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, 

координирала тимом за 

инклузивно образовање,тим 

за развој предшколског 

програма,тим за 

професионални развој 

запослених,тим за пројектно 

планирање,тим за заштиту 

од насиља 

злостављања,занемаривања 

и дискриминације,тим за 

самовредновање установе... 

Тимски рад Током 

године 

Рад са децом и 

породицом 

Пружала подршку и 

оснаживала родитеље у 

препознавању ,разумевању и 

превазилажењу говорно-

језичких проблема  

 

Вршила индивидуални 

саветодавни рад са 

родитељима деце којима је 

потребна додатна подршка у 

смислу подстицања 

целокупног развоја детета,на 

позив васпитача и родитеља 

Ииндивидуални 

саветодавни рад, 

 

 

 

 

Индивидуални 

саветодавни рад 

Током 

године 

 

 

 

 

Током 

године 

 Учествовала у праћењу 

дечјег напредовања и 

идентификовање деце којој 

је потребна додатна подршка 

у групи 

Посматрање и праћење 

понашања деце у 

групама,сарада са 

васпитачима и 

медицинским сестрама 

Током 

године 

 Радила на превентивно-

корективном раду вежбе 

логомоторике интегрисане у 

ситуационо учење деце у 

групи 

Радионице су рађене у 

јасленим групама кроз 

обраду бајке „Весели 

језичак“, 

у старијим групама вежбе 

 оралне праксије,вежбе 

артикулације,вежбе пажње 

и концентрације,аудитивне 

вежбе, вежбе визуелне 

перцепције ... 

Током 

године 
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У припремним групама 

циљ радионица је био 

подстицање развоја 

способности анализе и 

синтезе   речи,јачање и 

синхронизовање 

активности 

логомоторике,развој 

способности фонемског 

слуха и зрења гласова из 

групе африката 

 Учествовала у изради 

педагошких профила и мера 

индивидуализације за децу 

којој се пружа додатна 

подршка у васпитно 

образовном процесу 

 

Учествовала у изради плана 

транзиције деце са сметњама 

у развоју  из вртића на виши 

ниво образовања 

Логопед,васпитачи 

,родитељи,лични пратилац 

 

 

 

 

 

Тим за инклузију 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Април/септе

мбар 

 Сарађивала сам са 

терапеутима ШОСО“Антон 

Скала“ у оквиру тима за 

додатну подршку 

деци,сарађивала са 

интерресорном 

комисијим,домом 

здравља,основним 

школама,центром за 

социјални рад „Дунав“..... 

Као вид додатне подршке а 

на основу мишљења ИРК 

општине Инђија ,деца са 

сметњам у развоју која су 

похађала припремни 

програм радила са су 

дефектологом једном 

недељно  

Током 

године 

Подршка васпитачима у 

развијању реалног 

програма 

Заједно са медицинским 

сестрама и васпитачима  

планирала активности у ПУ 

за креирање подстицајне 

говорно-језичке средине за 

учење деце,учествовала у 

пројектним активностима са 

меди.сестрама и 

васпитачима 

 

Давала предлоге за израду 

дидактичких средстава и 

материјала за рад 

 

Пружала стручну подршку 

васпитачима за интегрисање 

поступка корекције говорно-

језичких сметњи различитим 

ситуацијама делања у вртићу 

 

 

Пружала подршку јачању 

компетенција васпитача у 

Индивидуално-

саветодавни рад са 

васпитачима и 

медицинским сестрама 

 

 

 

 

 

 

Боравак у васпитним 

групама,саветодавни рад 

са васпитачима и 

мед.сестрама 

 

 

 

 

Индивидуална размена са 

васпитачима и 

мед.сестрама,израда 

материјала и говорних 

У току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току 

године 
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области комуникације са 

децом која имају 

специфичне језичке сметње 

радионицс за рад 

васпитача са децом 

У току 

године 

Подршка учењу и 

развоју деце 

Учествовала сам у праћењу 

и примени мера 

индивидуализације за децу 

којима је била потребна 

додатна подршка у 

образовању 

 

 

 

Учествовала сам у 

сагледавању и процени 

услова за упис и боравак 

деце којој је  потребна 

додатна подршка и њихово 

активно учешће у животу 

групе  

Логопед ,тима за пружање 

додатне подршке , 

Боравак у васпитној 

групи,израда 

документације,тимска 

евалуација напредовања 

деце 

 

 

Посматрањем ,праћењем и 

прикупљањем 

података,боравак у 

групи,консултације,планир

ање мера 

У току 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 
4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА  

 

  ОБЛАСТ    

РАДА 

 

ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ  

НАЧИН ОСТВАРЕЊА 

                              

САРАДНИЦ

И 

                             

ВРЕМЕ 

I Планирање и 

програмирање 

ВОР-а 

 

Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација(часописа) за децу, васпитаче, стручне 

сараднике, њихова физичка обрада инвентарисање 

класификација, сигнирање и каталогизација,( 

повећан фонд библиотеке за 157 наслова ) 

Планирање развоја библиотеке и набавка 

библиотечке грађе потребне за реализацију ВОР-а 

Сајам књига, издавачке куће путем каталога и 

електронски 

 

Рад са корисницима 

 

Стручни 

сарадници, 

директор , 

васпитачи, 

деца 

 

 

Контин

уирано 

током 

године 

 

 

II Праћење и 

вредновање  

ВОР-а    

Одабир и припремање литературе и друге грађе за 

разне   ВО- активности, 

Октобар 

Моје тело,  Инсекти- Бамби Марадик, 

Пауци, Африка-ОШ „Петар Кочић“ 

Пас-обј.“Сунце“ 

Биљке-обј.“Пчелица“ 

Е-твининг „Јеж“-обј.“Сунце“ 

Бајке, Птице, Боје-обј.“Цврчак“ 

Јаје-обј. „Маслачак“ 

Сат-ОШ „Душан Јерковић“ 

Инсекти,Бубамара-обј. „Сунцокрет“ 

Мачка- обј.“Лабуд“ 

Новембар 

Књига-обј. „Сунце“посета библиотеци 

Сателити-обј. „Сунце“ 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

медицинске 

сестре, 

васпитачи,  

приправници 

 Током 

године 
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О старом Египту-обј. „Бамби“ 

Децембар 

Кућни љубимци-обј. „Невен“ 

Дете и планете-ОШ“ Душан Јерковић“ 

Фебруар 

Живот испод воде-ОШ „Петар Кочић“ 

Моје тело, Земља -обј.“Ђурђевак“ 

Дидактичке друштвене игре са словима-

ОШ“Слободан Бајић Паја“ 

Море и морске животиње, Где људи живе-обј 

„Сунцокрет“ 

Занимања-обј. „Сунце“ посета библиотеци 

Праисторија- обј. „Маслачак“ 

О спорту, Где постоји ватра?-обј. „Сунце“посета 

библиотеци 

Сан, снови спавање, кревети обј. Маслачак 

О дворцима-обј. „Сунце“ 

О Вуку Караџићу-ОШ „Душан Јерковић“ 

Март 

Домаће животиње, Заставе света-обј.“Пчелица“ 

У земљи, Истраживачи-обј. „Бамби“ 

Април 

Зашто волимо цвеће-обј. „Лабуд“ 

Мај 

Свако слово нешто ново-обј. „Ђурђевак“ 

Инсекти-обј. „Пчелица“ 

Игре и живот у природи-обј.“Цврчак“ 

Књиге приче сликовнице О цвећу-обј.“Сунцокрет“ 

Ајкуле ,китови-обј.“Сунце“ 

Зашто нам зуби испадају-обј. „Сунце“ посета 

библиотеци 

Јун 

Стари занати,традиционалне игре-

обј.“Сунце“посета библиотеци 

 

Стручна помоћ библиотекара васпитачу  

у избору литературе . Припрема мастер рада; 

Појам Броја- НП васпитачица „Геометријски 

облици“КА васпитачица,Зрелост детета за полазак 

у школу НП васпитачица 

Учешће библиотекара на одбрани мастер рада 

васпитачице МК  као члан комисије 

 

Напредна претрага књижног фонда-обука 

 III Рад са 

васпитачима 

медицинским 

сестрама, 

стажистима 

 

Сарадња са васпитачима на промоцији читања кроз 

све облике  ВОР-а 

Организовање активности  у библиотеци као 

подршка учењу, коришћење ресурса библиотеке у 

процесу учења ,помоћ око одабира литературе у 

оквиру теме или пројекта који се реализује, 

 

Систематско информисање корисника библиотеке 

о новоиздатим књигама, стручним часописима и 

другој грађи, о тематским изложбама, 

 Сви објекти, 

школе 

  

Васпитачи 

деца из млађе 

средње 

старије 

групе,припре

мне групе, 

 

   

Током 

године  
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Подела стручне литературе  „Линије лета“ водичи 

и приручници за стручне сараднике и васпитаче, 

Различити облици и програми рада 

„Читаоница-причаоница“ 

„Путујућа библиотека“- 

 

Приказивање појединих књига, сликовница, 

часописа у библиотеци и ван ње 

Рад са родитељима, помоћ око одабира литературе 

за децу и одрасле 

  

 Јаслене 

групе 

 

 

Васпитачи 

Библиотекар 

  

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Током 

године 

  

IV  Рад са 

децом 

 

Да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, 

да развијају навику долажења у библиотеку, 

такмичења и квизови о прочитаној литератури за 

децу, 

Развијање истраживачког духа,да библиотека буде 

место где се откривају  извори знања и осећаја за 

културне и естетске вредности 

   

 

Сарадња у разним пројектима-помоћ око одабира 

литературе 

Васпитачи и 

деца  

 млађе, 

мешовите, 

старије групе  

   

Припремне 

групе    

Јаслене групе 

  

  

 

 

Током 

године 

V  Рад са 

родитељима 

 

Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и 

потребама деце ради развијања читалачких и 

других навика и формирању личних библиотека, 

Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика код деце  

Посета родитеља у библиотеци, учлањење избор 

литературе као подршка успешнијем родитељству. 

 

Родитељи, 

деца, 

васпитачи,   

Стручни 

сарадници 

 

  

 Током 

године 

 

 

 

 

VI Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима 

(психолог, 

логопед, 

педагог ) 

Сарадња са стручним сарадницима, директором у 

вези с набавком и коришћењем књижне и 

некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада предшколске библиотеке, 

Информисање стручних већа, стручних сарадника 

и директора о набавци нове стручне литературе,и 

подела “Године узлета“, „Линије лета“ –

приручници и водичи,  

  

 Израда плана набавке сликовница за децу подела 

по групама 

„Пертинијеви дани дидактике и игровног 

материјала“ 

 

План набавке- по договору 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

 

  

Директор, 

стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

медицинске 

сестре 

  

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Септем

бар 
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4.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕНИКА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

Мастер санитарни инжењер се бави околином као системом који треба 

контролисати, модификовати и адаптирати у заштити здравља појединца, локалних 

заједница и глобалног друштва. 

У складу са законским прописима, самостално или тимски обавља санитарни 

надзор над диспозицијом отпадних материја, надзор над прометом намирница и хране, 

контролу и промет предмета опште употребе који су од утицаја на јавно здравље, надзиру 

послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, код послодавца прати и контролише 

примену мера за безбедност и здравље запослених на раду, прати стање у вези са 

повредама на раду, професионалним обољењима као и болестима у вези са радом, 

учествује у утврђивању њиховог узрока и припрема извештаје са предлозима мера за 

њихово отклањање и обавља послове превентивне здравствене области са нарочитим 

нагласком на интердисциплинарни приступ. 

 

 VII Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 

 Рад у Тимовима у складу са решењем директора 

 

-Стручни актив за развој предшколског програма и 

различите облике и програме ВОР-а, 

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе,   

-Тим приправника и ментора 

-Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

васпитача 

-Уписна комисија -члан 

  

 

Током 

целе 

године 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

VIII Сарадња 

са надлежним 

установама, 

организацијама

, удружењима 

и јединицом 

локалне 

самоуправе  

 

 Сарадња са другим школама, школском, народном 

и другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе, 

  

  

Издавачке куће –„Пчелица“,Дата Статус, „Вулкан“  

, Моја књига“, Евро боок“,  

   

 Васпитачи и 

деца   

  

 

 

 

 

  

 

Септем

бар  

 

Током 

године 

 

 

 

 

IX  Вођење 

документације, 

припрема за 

рад и стручно 

усавршавање 

 

 

 

 

 Обрада нове грађе и увођење исте у Инвентар 

књигу 

Припремање и вођење летописа установе,  

Стручно усавршавање- учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће библиотекари 

Учешће на обуци за примену Нових Основа 

  

 

  

 

 

   

 Библиотекар 

 

   

Током 

године 
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           Табела бр.1  Извештај службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду о 

извршеним активностима у току године 

ОБЛИК 

САРАДЊЕ 

САДРЖАЈ  НАЧИН ОСТВАРЕЊА МЕСТО, ВРЕМЕ 

Сарадња са 

родитељима и 

запосленима 

- Препоруке примене 

противепидемијских 

мера 

-Писмене информације, табле.  Током године 

По потреби 

Сарадња са 

медицинским 

сестрама и 

васпитачима 

-Васпитачи „Ј.Поповић“ 

-Мед.сестра објекта 

„Лабуд“ 

-Васпитачи „Сунце“ 

-Васпитачи „Цврчак“ 

-Консултације о поступању у 

изолацији 

 

-Конултација о постпању у 

изолацији 

 

21-25.октобар 2021 

 

2.новембар 2021. 

 

Новембар 2021 

Јануар 2022 

Сарадња са 

техничким 

особљем 

-Прибор за одржавање 

хигијене и средства за 

дезинфекцију 

-Листе одобрених 

средстава за чишћење и 

дезинфекцију 

-Писмена упутства о 

правилном поступању на 

радном месту 

-Корекција листа 

евиденције одржавања 

хигијене 

-Дезинфекција објекта 

по индикацијама, као и 

редовна 

 

-Сервирке 

 

Централна кухиња, 

задужено лице 

добављача 

- Издавање из централног 

магацина хемије,упутства за 

употребу, дозирање, праћење 

утрошеног. 

-Писмена и усмена обавештења 

- Консултације, обавештења, 

спровођење препорука 

Института и ЗЗЈЗ 

- Информација, образложење, 

упутства приликом попуњавања 

листа евиденције Е-4.1 

-Извршили запослени/обучени 

радници предшколске установе 

-Консултације о поступању 

приликом издавања Решења о 

изолацији 

- Обука за коришћење новог 

конвектомата  

Током године 

 

Недељно  

 

Дневно  

 

По потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.новембар 2021 

 

 

21.јун 2022 

Сарадња у 

тимовима 

установе 

-Тим за увођење и 

примену система за 

управљање безбедношћу 

производа 

-Васпитно образовно 

веће 

- Педагошки колегијум 

-Стручни тим за заштиту 

деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

-Стручни тим за 

превентивну и 

здравствену заштиту 

деце 

-Правна и 

рачуноводствена служба 

установе 

-Провера спровођења свих 

записа који се бележе у 

Предшколској установи, допуне 

и измене у току године 

 

-Учешће у комисији Јавних 

набавки,  учешће у изради 

спецификације у оквиру струке, 

праћење реализације по донетом 

 

 

- Предузимање мера по 

наложеном 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Свакодневно 

 

 

Периодично 

Обука за безбедан 

и здрав рад 

радника 

-Организација заштите 

на раду и њено 

функционисање 

-Теоријско и практично, 

 

-Ризици 

-Током године 

 

-По потреби 
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Предшколске 

установе 

-Основни извори 

опасности и мере 

заштите 

 

-Конкретне мере 

 

 

-2.децембар 2021 

-8.децембар 2021 

Превентивне 

активности на 

очувању здравља 

деце и одраслих 

-Праћење оболевања 

деце, алергијских и 

других оболења из 

здравственог листа. 

 

-Размена искустава 

 

-Анкета -Безбедност и 

здравље на раду 

-Акт о процени ризика 

-Испитивање услова 

радне околине у летњем 

периоду 

-Превентивне медицинске сестре 

/ обиласци, вођење евиденције, 

предузимање мера /. 

-Стручне службе 

 

-Прикупљање података и 

мишљења запослених 

-Измене, допуне 

 

-Мерење предвиђених 

параметара у свим објектима у 

летњем периоду 

- Током године 

 

-По потреби 

 

 

 

 

-Децембар 2021 

 

Децембар 2021-август 

2022 

 

-4 и 5.јул 2022  

Интерни 

санитарно 

хигијенски надзор 

Предшколских 

објеката 

- Интерни санитарно-

хигијенски надзор 

кухињских блокова и 

објеката. 

-Праћење 

распрострањености и 

узрока поремећаја 

здравља деце. 

-Спровођење обавезне 

мере превентивне 

дезинфекције, 

дезинсекције и 

дератизације. 

Укупно  28 интерних  Записника  

/ на увид директору установе 

као и по потреби Републичкој 

санитарној инспекцији и 

осталим стручним службама /. 

 

-Њихово спречавање и 

сузбијање 

 

-Упутства за поступање  пре, у 

току и након дезинфекције, 

дезинсекције као и дератизације. 

Праћење спровођења. 

Септембар 2021- 

август 2022. 

 

 

 

-Током године 

 

 

 

По плану, и по потреби 

Интерне 

евиденције и 

неправилности 

здравствено 

хигијенског стања 

-Уочене неправилности 

и недостаци; 

- Налог мера за 

отклањање; 

- Праћење реализације. 

-Интерне службене белешке  

/ Укупно – 27 / 

-Записници о враћању 

намирница тендерски изабраном 

добављачу, рекламациони 

записници  

 / Укупно - 17 /, Е-5.6 и Е-5.7 

Септембар 2021- 

август 2022. 

 

Током године 

 

 

Евиденције о 

повредама на раду 

у 2021-oj  -1 лака 

(повреда на редовном 

путу од стана до места 

рада)  

у 2022-oj – 1 тешка    

Образац 1, Образац 3. 

 

У овој радној години две 

повреде на раду. 

Током радне године  

/ Септембар 2021- 

август  2022. / 

 

Надзор по 

индикацијама 

Од  укупно  28 

 Записника : 

-редовних- 23 

-по индикацијама- 4 

-контролних- 1 

Интерни надзор  

с писменим предлогом мера и 

праћењем реализације - 10 

Током године 

Сарадња са 

Основним 

школама на 

територији 

општине 

-Договор око расподеле 

хране припремној 

предшколској групи 

-Особље  школе 

Директор основне школе 

 

Издавање средстава за хигијену 

радницима школе 

3.септембар 2021 

 

    По потреби 

 

Сарадња са 

Домом здравља 

Епидемиолог  Консултације поступања по 

Решењу о изолацији 

29.новембар 2021 

 

       По потреби 
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ЈКП Водовод и 

канализација 

Инђија 

Надлежне службе - Објекат „Лабуд“ 

- Резултати анализе воде из 

градског водовода 

- 14.октобар 2021 

 

- Месечно 

Институт за 

безбедност у 

радној и животној 

средини 

Стручне службе Прикупљање података установе 

ради формирања мерних места 

за испитивање радне околине са 

биолошким штетностима; 

размена мишљења 

- 10.март 2022 

 

 

 

- 15.април 2022 

Министарство 

унутрашњих 

послова, 

Полицијска 

станица Инђија 

Пријава, консултације - Одштетни захтев 

- Обавештење  

21.септембар 2021 

24.септембар 2021 

 

По потреби 

Институт за јавно  

здравље Србије др 

Милан Јовановић 

Батут 

 / ЗЗЈЗ СМ 

-Обавезни здравствени 

прегледи одређених 

категорија запослених, 

других лица и 

клицоноша 

Батут  

 

 

 

-ЗЗЈЗ 

-Лабораторијско 

испитивање намирница и 

предмета опште 

употребе 

 

Батут  

 

 

 

 

Батут  

-Организовање и праћење; 

предузимање мера по Закону. 

 

-Епидемиолошка служба. 

 

-Препоруке за поступање код 

појаве инфекције SARS-CoV-2 

вирусом код деце у 

предшколској установи 

-Консултације о поступању по 

Решењу за изолацију 

-Епидемиолошка, 

микробиолошка и служба 

хигијене и медицинске 

екологије. 

-Измена поступања у случају 

појаве потврђеног случаја 

COVID-19 код деце у школама и 

предшколским установама  

-Измена препорука примене 

противепидемијских мера у 

предшколској установи од 

14.марта 

-Измене и допуне препорука за 

превенцију уношења и 

трансмисије SARS-CoV-2 у 

предшколској установи 

-Током године 

 

-Месечно 

 

 

 

 

8.октобар 2021 

 

21.октобар 2021 

18.новембар 2021 

 

-По потреби 

 

 

 

21.децембар 2021 

 

 

 

 

15.март 2022 

 

 

 

1.април 2022 

Сарадња са 

Покрајинским 

секретаријатом за 

здравство, Сектор 

за санитарни 

надзор и јавно 

здравље 

-Консултације и 

препоруке 

 

-Инпекцијски надзор 

-Инспекцијски надзор 

-Инпекцијски надзор 

-.Стручно мишљење, 

начелник 

-Поступање у изолацији 

(телефонски разговор) 

 

-„Сунце“ 

-„Маслачак“ 

„Цврчак“ 

- Објекат „Лабуд“ 

27.октобар 2021, 

28.октобар 2021 

 

22.фебруар 2022 

29.март 2022 

31.март 2022 

20.јун 2022 

Сарадња са 

Министарством 

унутрашњих 

послова, Сектор 

за ванредне 

ситуације 

Саветодавна посета 

 

 

 

 

Стручно мишљење  

Начелник  

Допис са препорукама након 

службене саветодавне посете, 

праћење реализације 

 

 

Консултације објекат „Лабуд“ 

 

13.септембар 2021 

По потреби 

 

 

 

22.септембар 2021 

28.септембар 2021 
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 3.децембар 2021 

Вођење 

документације 

-Инфективне болести 

деце. 

 

-Оболевање радника. 

 

-Документација у 

области безбедности и 

здравља на раду. 

 

- Евиденције 

предложених мера и 

реализације. 

-Месечни извештај 

превентивних сестара и сестара-

васпитача. 

-Пријава васпитача. 

-Праћење листа 

оболевања,бележење 

евентуалних промена. 

 

-Образац 1, образац 3,образац 6 

и др. 

 

-Интерне службене белешке. 

-Дневно 

 

-Недељно 

 

-Месечно 

 

-Годишње  

 

 

 

 

 

Аутор и излагач 

самосталног 

стручног рада на 

Националном 

Конгресу 

здравствених 

радника Србије са 

међународним 

учешћем 

 

„Изазови у 

превентивном раду-

санитарци у акцији“  

 

 

 

 

„Већи од изазова – 

COVID 19” 

 

Национални курс прве 

категорије, учешће 

 

 

 

Усмено излагање самосталног 

ауторског рада, под називом: 

„Старост повређених приликом 

повреда на раду“ 

 

 

8.април 2022 

Бања Ковиљача 

 

 

 

25-29.мај 2022 

    Златибор  

Ванредне 

ситуације 

Дојава бомбе у свим 

основним школама 

Евакуација  20.мај 2022 

 

 

4.7.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НУТРИЦИОНИСТЕ –ДИЈЕТЕТИЧАРА 
 

ИСХРАНА 

Исхрана се  у току радне 2021/2022 године реализовала у једној централној кухињи, где 

се храна дистрибуирала у 13 предшколских објеката целодневног боравка на територији 

Општине Инђија. Исхрана се планира и организује у складу са правилником о нормативима 

исхране деце у установама за децу. Посебна пажња поред енергетских, градивних, и заштитних  

материја посвећује се хигијенској исправности свежих намирница и готове хране. 

 Планирање исхране обавља се за сваку сезону у години(пролеће, лето, јесен, зима) и сваки 

месец у сезони. Планирање исхране представља израду прехрамбених потреба по једном детету 

и за сваки дан једног месеца израду јеловника који на основу свог хемијског састава задовољавају 

принципе правилне исхране. 

Исхрана деце састоји се из два главна оброка, доручка и ручка и две ужине. Оброци се 

сервирају у одређеним временским интервалима. Оброцимa у вртићу се задовољава 75% дневних 

енергетских потреба. У централној кухињи припрема се ручак за осам објеката ПУ”Бошко Буха” 

и  пет објекта при Основним школама , а затим се дистрибуира до приручних кухиња.  

У приручним кухињама припремају се ужине и доручак, с тим да се друга ужина 

наизменично припрема и у централној и у приручним кухињама зависно од врсте ужине. 

Од укупног броја уписане деце евидентирано је 31 дете са специфичним захтевима у 

исхрани: алергије на поједине намирнице или групе намирница, метаболички поремећаји, 

посебни здравствени захтеви. 
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Табела 1. Алергени 

Алерген Број деце 

глутенска ентеропатија 2 

беланце јајета 1 

млеко и млечни производи 7 

коштуњави плодови 8 

кикирики 10 

мед 4 

сусам 1 

соја 2 

цитруси 1 

риба 3 

метаболички поремећај 4 

немедицински разлози 3 

парадајз 1 

јаја 3 

какао 1 

чоколада 1 

шећер 1 

  

шаргарепа 1 

пилетина 1 

јабуке 1 

 

 

 

Облик сарадње 

 

Садржај  

 

Начин остварења  

 

Место и време 

Сарадња са 

васпитним 

особљем  

 

 

 

Тема:“ Слаткиши и 

грицкалице у исхрани 

деце“ 

 

Тема: „Банане“ 

 

 

 

 

Тема: „Сладолед“ 

 

Родитељски састанак, 

презентација. 

 

Разговор са децом о значају 

банана као воћа у свакодневној 

исхрани, колико је банана 

здрава, од куда потиче, шта се 

све може од ње припремати и 

неке занимњиве чињенице о 

бананама. 

Разговор са децом о сладоледу, 

занимљиве чињенице,  разговор 

о састојцима које су потребни 

за израда, активно учествовање 

деце у припреми и дегустацији. 

Објекат „Маслачак“ 

24.11.2021.Средња ВГ 

(Механџић, Бижић) 

                                                  

Објекат „ Сунце“     

20.4.2022                      

Мешовита ВГ 8            

(Кљајић, Џаковић) 

 

 

Објекат „Невен“ 

24.6.2022.             

Мешовита ВГ                

(Сурла Брилијантина) 
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Сарадања са 

родитељима 

Консултације у вези 

значаја правилне исхране 

деце 

-Консултације у вези 

индивидуалних јеловника  

због здравствених 

потреба детета или 

других опредељења 

 

Анкета за родитеље 

„Банане у исхрани деце“ 

Родитељски састанак 

  

Индивидуални разговори, 

панои за родитеље,  анкете   

Израда индивидуалних 

јеловника                                  

Израда листе нутритивних 

алергена у јеловник                                           

                                                             

Google упитник  

Август                             

 

(Објекат „Лабуд“, 

објекат  „Сунце“, 

објакат „Невен“)                    

Током године,по 

потреби 

                                         

децембар, 2021 

Сарадња са тимом 

за превентивну 

здравствену 

заштиту 

Консултације  у вези 

здравственог стања 

детета и потреба везаних 

за исхрану 

 

Размена искуства 

  

  

Током године 

Сарадња са 

сарадником за 

здравствену 

заштиту , 

безбедност и 

здравље на раду и 

економом 

 

Праћење  хигијенског 

стања кухињских блокова 

 

 

Интерна контрола хигијеског 

стања кухињског блока  

Контрола исправности 

намирница (рокови употребе) 

Записници о враћању 

намирница тендерски 

изабраном добављачу 

Током године 

 

 

 

 

Сарадња са 

стручним лицима 

тендерски 

изабраних 

добављача 

Праћење квалитета 

намирница 

Телефонски разговори са 

прехрамбеним технолозима  и 

рад на унапређењу квалитета 

намирница 

Током године 

 

Сарадња са 

правном службом 

и службом 

рачуноводства 

 

Јавне набавке намирница 

и прехрамбених 

производа 

 

 

 

Израда тендерске 

документације – техничке 

спецификације 

Праћење јавних набавки 

намирница и прехрамбених 

производа 

 

Током године 

 

 

 

 

Сарадња са 

кухињским и 

-Правилна припрема и 

квалитет готовог оброка 

 

 Дневни  и недељни извештај о 

утрошку намирница 

 

Свакодневно 
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техничким 

особљем  

-Утрошак намирница 

 

 

 

Пријем намирница, тачност 

декларације, складиштење и 

дистрибуција 

Евиденција о квалитету готовог 

оброка (органолептичка оцена 

мириса, укуса, садржаја соли) 

 

По потреби 

 

Сарадња са 

Заводом за јавно 

здравље  

 

-Узимање брисева из 

кухињског блока 

-Калоријско-

броматолошка анализа 

 

Брис посуђа и брис руку 

кухињског особља 

-Одређивање калоријске 

вредности оброка 

 

Месечно 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

Савез удружења 

здравствених радника 

Србије 

 

Тема: „Изазови у превентивном 

раду – санитарци у акцији“ 

 

8.4.2022. Бања Ковиљача 

Аутор и излагач 

самосталних 

стручних радова  

Удружење дијететичара – 

нутрициониста 

предшколских установа 

Београда 

 

Савез удружења 

здравствених радника 

Србије 

 

Презентација рада са темом:  

„Садржај биолошки активних 

супстанци у бананама и значај 

у исхрани деце“ 

                                            

Симпозијум здравствених 

радника Србије                          

Презентација рада са темом: 

„Значај биолошки активних 

супстанци у бананама“ 

2.6 2022. Лесковац 

 

 

 

29.5.2022. Златибор 

Превентивне 

активности на 

очувању здравља 

деце и одраслих 

Перманентно развијати 

свест о правилној 

исхрани и безбедној 

храни 

Саветодавни разговори 

 

Током године 

 

 

БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА 

 

У централној кухињи припрема се ручак за осам објеката ПУ”Бошко Буха” и  пет објекта 

при Основним школама, а затим се дистрибуира до приручних кухиња.  

Број обеда с обзиром на број уписане деце износи 1840  целодневног боравка 

предшколске установе и  предшколског припремног програма. Број долазеће деце је у просеку 
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негде 30 % мањи од уписане.У приручним кухињама припремају се ужине и доручак, с тим да се 

друга ужина наизменично припрема и у централној и у приручним кухињама зависно од врсте 

ужине. 

ПРЕГЛЕД БРОЈА И ВРСТЕ ОБРОКА ГОДИШЊЕ – ПРЕМА КУХИЊАМА(обрачунато на 

основу броја уписане деце) 

Ред.Број КУХИЊА ДОРУЧАК УЖИНА РУЧАК 
УЖИНА 

ВОЋНА 
ПОЛУДНЕВНИ 

1.  СУНЦЕ 221572 203580 412100 203580 0 

2.  ЛАБУД - - - - 0 

3.  НЕВЕН 33280 41600 - 41600 0 

4.  МАСЛАЧАК 41600 41600 - 41600 0 

5.  СУНЦОКРЕТ 13780 13780 - 13780 0 

6.  ЦВРЧАК 7540 7540 - 7540 0 

7.  ПЧЕЛИЦА 19500 19500 - 19500 3222 

8.  БАМБИ 10920 10920 - 10920 3938 

9.  ЂУРЂЕВАК 11960 11960 - 11960 2148 

10.  БУБАМАРА - - - - 9360 

11.  
ОШ „ЈОВАН 

ПОПОВИЋ“ 
6240 7800 - 7800 4117 

12.  
ОШ „ПЕТАР 

КОЧИЋ“ 
13312 16640 - 16640 5191 

13.  
ОШ „ДУШАН 

ЈЕРКОВИЋ“ 
19136 23920 - 23920 9308 

14.  
ОШ „22 ЈУЛ“ 

КРЧЕДИН  
4680 4680 - 4680 2685 

15.  

ОШ“БРАЋА 

ГРУЛОВИЋ“ 

БЕШКА 

8580 8580 - 8580 3222 
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16.  

ОШ“С. БАЈИЋ 

ПАЈА “                     

Н. КАРЛОВЦИ 

- - - - 5370 

 УКУПНО 412100 412100  412100 48561 

 

 

V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 

 Чланове органа управљања је именовала Скупштина општине Инђија (СО-е 

Инђија) решењем бр.  02-168/2020-I од 02.09.2020. године, и то: Сању Којчин Стојковић, 

Сању Пеовић и Јелену Пуђу – из реда локалне самоуправе; Зорицу Мандић, Драгану 

Букоровић и Сању Филиповић – из реда родитеља и Гордану Јовић, Слађану Радивојевић 

ии Драгану Миљуш – из реда запослених. 

Извештај о раду органа управљања је рађен јединствено за радну 2021/2022. 

годину односно за период од 01.09.2021. – 31.08.2022. године.   

             Управни одбор Предшколске  установе „Бошко Буха“ Инђија   је у радној 

2021/2022. години ,  одржао 17 седница, на којима је донео већи број одлука, општих 

аката, решења и закључака  који  су од  значаја  за успешно остваривање делатности 

предшколског васпитања и образовања и законитог  пословања  предшколске установе.       

             Управни одбор је у наведеном  периоду   донео:   

-   40 одлука , 

-   11 закључка и  

-   7 решења.       

 Усвојени су:  

-Извештај о Извршењу годишњег плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија рада за радну 

2020/2021. годину 

-Извештај о остваривању предвиђених циљева,задатака и активности планираних 

Развојним планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2020.-2023) у радној 2020/2021.години; 

-Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну 2020/2021.годину; 

-Извештај о раду директора ПУ „Бошко Буха“ Инђија за период од 01.09.2021. године до 

16.01.2022. године; 

-Извештај о остваривању предвиђених циљева,задатака и активности планираних 

Развојним планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2020.-2023) за период од 01.09.2021. до 

16.01.2022. године; 

-Извештај о резултатима  самовредњовања у првој области квалитета ВО рад, стандард; 

Планирање и програмирање је у функцији подршке дечјем учењу и развоју (за I пол.радне 

2021/2022.); 

-Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у ПУ"Бошко 

Буха"Инђија за период од 01.09.2021. до 16.01.2022. године; 

-Извештај о попису имовине и обавеза ПУ„Бошко Буха“Инђија на дан 31.12.2021. год.; 

-Извештај о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у ПУ "Бошко 

Буха"Инђија за радну 2021/2022.годину 

-Извештај о самовредњовању рада ПУ "Бошко Буха"Инђија у радној 2021/2022.години; 

-Извештај о финансијском пословању ПУ „Бошко Буха“ Инђија  за 2021. годину;  

-Завршни рачун ПУ „Бошко Буха“ Инђија  за 2021. годину;   
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            Донети су: 

-План стручног усавршавања запослених у ПУ"Бошко Буха"Инђија за радну 

2021/2022.годину 

-Годишњи план рада ПУ „Бошко Буха“ Инђија за радну 2021/2022. годину ;  

-Акциони план за реализацију предвиђених циљева,задатака и активности планираних 

Развојним планом ПУ "Бошко Буха" Инђија (2020.-2023) за радну 2021/2022.годину; 

-Измене Финансијског плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2021.годину (II ребаланс); 

-Финансиjски план  ПУ „Бошко Буха“Инђија за 2022. годину; 

-Измене Финансијског плана ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2022.годину  (I ребаланс); 

-План набавки ПУ „Бошко Буха“Инђија за 2022. годину ; 

-Измене и допуне План набавки ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2021. годину;  

-Измене Правилника о мерама,начину и поступку заштите и безбедности деце у ПУ 

„Бошко Буха“Инђија  

-Одлука о избору услуге организације и извођења излета за децу која похађају ППП 

           Дата је сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова и радних задатака  у ПУ „Бошко Буха“ Инђија 

од 28.08.2018., 11.06.2019., 02.09.2019., 08.03.2021.,22.07.2021., 30.08.2021. и од 

27.12.2021 године. 

           Разматране су и прихваћене информације из записника о извршеним 

инспекцијским  надзорима у установи. 

 

5.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
  

         Савет родитеља  као саветодавни орган  установе, у   радној  2021/2022. години је 

одржао три седнице на  којима је разматрао питања из своје надлежности тј. предлагао је 

мере за унапређивање васпитно – образовног рада у установи и то: 

-Упознавање чланова Савета родитеља са надлежностима Савета родитеља ПУ„Бошко 

Буха" Инђија  

-Доношење пословника о Изменама пословника о раду Савета раодитеља ПУ „Бошко 

Буха“ Инђија 

-Доношење одлуке о конституисању Савета родитеља, избор председника и  заменика 

председника Савета родитеља ПУ „Бошко Буха“ за радну 2021/2022.годину и избор 

представника Општинског савета родитеља из реда ПУ "Бошко Буха"за радну 

2021/2022. годину 

-Избор представника родитеља за стручне тимове ПУ „Бошко Буха“ за радну 

2021/2022.годину 

-Разматрање Извештаја о раду директора  Јелене Кресоја за радну 2020/2021. 

 -Разматрање  Извештаја о реализацији предвиђених циљева, задатака и активности 

планираних Развојним планом за радну 2020/2021. годину 

-Разматрање извештаја о Извршењу Годишњег плана рада ПУ “Бошко Буха“ Инђија за 

2020/2021. годину. 

-Разматрање Акционог план за реализацију циљева Развојног плана за радну 

2021/2022.годину 

-Разматрање Плана стручног усавршавања за радну 2021/2022.годину  

-Разматрање  Годишњег плана рад  ПУ“Бошко Буха“ за радну 2021/2022. годину 

-Разматрање и доношење одлуке о намени коришћења  родитељских средстава 

-Давање сагласности на одлуку васпитно-образовног већа о избору радног листа за 

радну 2021/2022.годину 
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-Позоришне представе за децу                                                                                                                    

-Договор око Новогодишњих пакетића за децу                                                                                         

-Фотографисање деце  

-Разматрање извештаја о реализацији ВОР-а у I полугодишту радне 2021/2022.године 

-Разматрање Извештаја о раду тима за инклузивно образовање у I полугодишту радне 

2021/2022.године 

-Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана установе  у I полугодишту радне 

2021/2022.године 

-Праћење остваривања Плана стручног усавршавања у I полугодишту радне 

2021/2022.године 

-Разматрање Извештаја о раду директора у периоду од 01.09.2021.године до 16.01.2022. 

године 

-Разматрање Извештаја о оствареним различитим облицима и програмима рада у радној 

2021/2022.године 

-Разматрање Извештаја о стручном усавршавању за радну 2021/2022.годину 

-Разматрање извештаја о самовредовању рада установе за радну 2021/2022.годину 

-Разматрање Извештаја комисије за упис деце у радну 2022/2023. годину   

        Скупштина општине Инђија је решењем бр. 02-248/2021-1 од 21.10.2021. године 

именовала члана и заменика члана савета родитеља ПУ "Бошко Буха" Инђија у  

Општинском савету родитеља и то: Вукмирица Лидију и Марковић Милану. 
 

 

5.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

                                                                                                  
1.РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА 

1.1.Развој културе васпитно-образовног рада 

     

      Самовредновање у првој области квалитета:Васпитно-образовни рад (даље ВОР-а), 

стандард 1.3.: Планирање и програмирање ВОР-а је у функцији подршке дечијем учењу 

и развоју, је спроведено у периоду новембар-децембар 2021. године. За потребе 

прикупљања података коришћена је техника анализа документације. Тим за 

самовредновање је на четири састанка анализирао педагошку документацију васпитача 

у циљу процене остварености стандарда 1.3. и индикатора квалитета применом 

инструмента „Протокол за анализу педагошке документације“ који садржи 14 

индикатора. Полазиште у изради инструмента  „Протокол за анализу педагошке 

документације“ био је Правилник о стандардима квалитета рада установе, као и Основе 

предшколског програма „Године узлета“, посебно део који се односи на поступке 

васпитача у развијању програма. Чланови тима су кроз заједничку дискусију и анализу 

процењивали оствареност сваког од 14 индикатора на четворостепеној скали од 1 – није 

остварено до 4 – у потпуности остварено. Документација коју су васпитачи приложили 

садржи Књигу васпитно-образовног рада, процесне паное, фотографије дечијих 

продуката, исказе деце, табеле, графиконе и другу документацију која је настала током 

рада на једном пројекту. Самовредновање је извршено на узорку који је био састављен 

од 22 васпитне групе из свих објеката предшколске установе, које су случајно одабране, 

с тим да је број група које ће ући у узорак из сваког објекта предшколске установе био 

унапред одређен, с обзиром на величину објекта.  

      Приликом обраде резултата самовредновања израчуната је аритметичка средина 

(просечна оцена) за сваки појединачни показатељ, као и за инструмент у целини. 

Просечна оцена на скали од 1 до 4 за инструмент у целини је 2,87. Пројекти који су 
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вредновани кроз анализу документације се међусобно веома разликују у квалитету, а 

распон просечних оцена појединачних пројеката се кретао од 1,86 до 4,00.  

Може се закључити да васпитачи приликом планирања пројеката углавном полазе од 

непосредног искуства деце. Кроз анализу пројектне документације углавном се може 

уочити да тема пројекта одражава аутентичну запитаност деце. Такође, васпитачи су 

често уносили провакације како би додатно подстакли идеје, зачудност и питања деце. 

Оно што је такође издвојено као добра карактеристика анализираних пројеката је то да 

васпитичи редовно планирају укључивање родитеља и позивају их да се укључе. Учешће 

родитеља је углавном иницирано и подстакнуто од стране васпитача, док је испољавање 

и праћење иницијативе родитеља у мањој мери присутно.  

      За разлику од учешћа родитеља, укључивање локалне заједнице и различитих 

експерата у циљу подршке истраживању у пројекту је у мањој мери присутно. Иако се 

деца изводе из установе и реализују се посете местима у локалној средини, треба додатну 

пажњу посветити укључивању појадинаца из локалне заједнице (различитих професија, 

старосне доби) како би се проширило и обагатило искуство деце. Утисак је да ни 

могућности примене дигиталне технологије за успостављање сарадње и комуникације 

„на даљину“ нису у довољној мери искоришћене. Такође, у малом броју анализираних 

пројеката је присутно планско повезивање са вршњацима из других васпитних група, 

млађег или старијег узраста. Иако се све групе налазе у објектима и срединама у којима 

постоје прилике за вршњачко учење и интеракцију, ова могућност је у мањој мери 

искоришћена.  

      У фази развијања пројекта, васпитачи недовољно користе технике консултовања са 

децом (фотографисање, мапирање, туре, уметничке и експресивне технике) како би 

истражили дечију перспективу и у складу са тим даље развијали пројекат – од 22 

анализирана пројекта, ово је у потпуности остварено у 4 пројекта, у 4 у већој мери 

остварено, док је у осталим пројектима у потпуности занемарено. С тим у вези, у 

развијању пројеката треба више пажње посветити стварању могућности и прилика за 

испољавање иницијативе деце-за изражавање мишљења и предлога, испробавање и 

прављење избора, и ово пропратити кроз документовање. Такође, у бројним пројектима 

је и даље присутан приступ подучавања у коме васпитач доминира и нуди деци садржаје 

које је потребно усвојити или задатке које треба решити. Средину за учење је потребно 

у већој мери опремити материјалима који су стално доступни, инспиративни и 

провокативни деци за истраживање у оквиру пројекта (неструктурирани и 

полуструктурирани материјали, средства, алати...) и неговати игровни и стваралачки 

приступ у активностима.  

      Мишљење родитеља о учешћу породице у планирању и програмирању за потребе 

самовредновања испитано је кроз дијалог са члановима Савета родитеља. Као опште 

препоруке на основу сагледавања перспективе родитеља, може се издвојити следеће: 

-поред информација које добијају путем вибер групе, родитељима су потребне и 

специфичне информације о понашању, вештинама и напретку њиховог детета које могу 

добити кроз индивидуалне разговоре или писане поруке од васпитача.  

-родитељи уживају у заједничком учешћу са децом и васпитачима у различитим 

пројектним активностима које су у складу са њиховим интересовањима и 

компетенцијама. Потребно је добро упознати родитеље деце у групи и креирати што 

разноврснију понуду активности у циљу укључивања већег броја родитеља.  

-родитељи истичу предности групног окупљања и учешћа у групним родитељским 

састанцима, радионицама и дружењима са децом и васпитачима (стицање нових 

информација, упознавање друге деце и родитеља, размена искуства...). Неопходно је 

водити рачуна о томе да ове активности буду организоване ван радног времена родитеља 

како би се свима пружила могућност да учетсвују.  
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-неопходно је више уважити допринос родитеља и њихово анагажовање у опремању и 

мењању средине за учење кроз одржавање континуитета комуникације и размене 

повратних информација и након увођења одређених промена. 

        На основу резултата самовредновања социјалне средине (радна 2020/21.година) 

израђен је  Акциони план за унапређење рада установе са постављеним циљевима за 

наредни период: 

1. Креирање социјалне средине која подстиче учење и развој деце неговањем позитивних 

односа, сарадње, поверења и уважавања у релацијама дете-дете и одрасли-дете и 

одрасли-одрасли; 

2. Креирање понуде различитих начина сарадње и учешћа родитеља на нивоу сваке 

васпитне групе и редовна размена информација на релацији вртић-породица о свим 

питањима од значаја за дете и породицу. 

У погледу креирања социјалне средине, свака васпитна група је у септембру кроз договор 

деце и васпитача донела своја правила понашања, која су илустрована и истакнута на 

видно место у радној соби. Васпитачи се позивају на правила приликом усмеравања 

понашања детета, а деца знају шта прописују правила и шта је пожељно, а шта 

непожељно понашање.  На нивоу већих објеката (Сунце,Невен и  Маслачак) формирани 

су парови васпитних група деце различитог узраста који су  реализовали заједничке 

активности: узајамне посете, игре у просторним целинама, слављење пројеката и др.  

      Такође је остварена  сарадња деце припремних предшколских група са старијим и 

млађим вршњацима у вртићу кроз посете објектима, гостовање деце старијег узраста, 

слављење пројекта и остало. Са учесницима семинара „Транзиција-континуитет у 

пружању подршке деци/ученицима од предшколске установе до средње школе“ сам  кроз 

приказ савладаног програма стр.усавршавања, на састаку одржаном  14.12.2021. 

обрадила тему које се односе на стварање подстицајне социјалне средине за учење и 

развој деце. Такође сам на седици Васпитно-образовног већа (даље ВОВ) одржаној 

23.12.2021. заједно са учесницима стр.конференције за васпитаче одржаној на Тари, 

поднела извештај о презентацији проф. др.Живке Крњаја „Зашто без инспиративног 

простора у вртићу нема интегрисаног учења“.   

      У циљу подршке васпитној улози породице васпитачи објекта Сунце и стр.сарадник-

психолог су организовали трибини за родитеље на тему „Подстицање самосталности и 

сампоуздања деце“(18.11.2021.). У сарадњи са тимом за маркетинг на сајту и фејсбук 

страници установе редовно су постављани садржаји који доприносе оснаживању 

родитељских компетенција. У педагошкој документацији евидентирано је знатно више 

индивидуалних и тематских родитељских састанака. Потписивањем Меморандума о 

сарадњи са општином Инђија 13.06.2022. године установа је укључена у пројекат 

„Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика  и пракси родитељства“  

који се реализује у оквиру програма „Подстицајно родитељство кроз игру“ који спроводи 

Влада Р.Србије и УНИЦЕФ, заједно са имплементационим партнерима СКГО и 

Хармонија-Центар за подршку раном развоју и породичним односима уз финансијску 

подршку Фондације ЛЕГО.  Пројектне активности ће трајати од септембра 2022. до 

септембра 2024. године. 

       Развојним планом (даље РП)  установе за период од 2020. до 2023. године предвиђене 

су две области промене и то: стварање подстицајне средине за учење и развој деце и 

развијање професионалне заједница учења.  

      У вези прве области, стварање подстицајне средине за учење и развој деце, 

реализован је у потпуности задатак око изградње новог вртића који је од 01.09.2021. 

године свечано отворен и почео  да ради. У објекту „Лабуд“ у улици Господарска 19,  

формирано је  6 мешовитих васпитних група узраста деце од 3 до 5,5 година  и 4 јаслене 

групе узраста од 1 до 3 године и уписано око 250 деце. У већини објеката у собама деца 
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користе  просторне целине које су видљиво одвојене мобилним ниским полицама, 

параванима или визуелним ефектима као што су висеће траке и инсталације настале кроз 

активности деце и које омогићавају груписање и осамљивање деце. Препознатљивост 

просторних целина  проистиче из њихове опремљености материјалима , продуктима деце 

и фотографијама насталим у игри и  пројектним активностима. Потребно их је у већој 

мери опремити материјалима који су стално доступни, инспиративни и провокативни 

деци за истраживање.  Заједнички простори-холови и ходници, у већини вртића још увек 

имају функцију проласка а не места  сусрета и размене деце различитог  узраста. 

Најчешће се користе за боравак деце старијег узраста која се не одмарају у време 

поподневног одмора. Материјали и опрема су стални и ретко се мењају,  па је потребно 

унети више сензорних елемената и материјала  за практичну манипулацију  који позивају 

децу на заједничку игру и истраживање. У погледу здравих и безбедних услова за боравак 

деце у сали постављени су прозори, венецијанери и комарници. Потребно је промишљати 

о намени сале и њеној реорганизацији јер се она у свим објектима користила само 

за  извођење физичких активности а не као вишенаменски простор. Да би се терасе као 

отворени простори довољно користиле у функицији игре и истраживања деце изведени 

су  грађевински радови на адаптацији две терасе у објекту „Сунце“ у Инђији. 

Организоване су  мирне активности од септембра  2022. године у објекту Бамби у 

Марадику,Ђурђевк у Чортановцима и Пчелици у Н.Сланкамену, док је у већим 

објектима Сунце, Невен и Лабуд из Инђије, и Маслачак из Бешке, због одсутности 

великог броја запослених, тек  у децембру 2021. спроведено анкетирање родитеља,  а 

са реализацијом мирних активности  се стартовало у другом полугодишту радне 

2021/22. године. 

      У вези друге области, развијање професионалне заједнице учења,установа је 

учествовала у седам еTwinning пројеката, док су изузетан ниво учешћа остварили 

пројекти„Културни калеидоскоп“ и „Виртуални вртић  2“ , те је установа награђена 

јавним признањем- ознаком квалитета. Реализоване су онлајн обуке: "Учење у 

пројектном приступу" за 30 васпитача/стр.сарадника (11.12.2021.), "Учење кроз 

истраживање изван вртића'' за 15 васпитача (од 10.12.2021. у трајању од три недеље) и  

семинар ''Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у 

настави '' за 2 учесника ( 01.12.2021. и 02.03.2022.). Рад заједнице учења у свим објектима 

наставио је да се реализује октобра 2021. године. Састанци су се одржавали једанпут 

недељно за време пауза, уз редовно присуство психолога и помоћника директора, а по 

потреби и директора у објекту Сунце, док је у осталим објектима подршка стручне 

службе била повремена. Заједница учења је грађена кроз промишљања о изазовима у 

имплементацији  нових концепција програма и ситуацијама из реалног програма. У 

језгру промена, објекту „Сунце“ су у оквиру програма менторства отварана нека нова 

места за промишљање и рефлексију, везана за кључне теме менторске поодршке: анализа 

јаких и слабих страна, анализа промена у простору радне собе, развијање пројекта са 

децом-анализа примера из васпитних група, прича о пројекту, принципи реалног 

програма, инсталације у вртићу  и др. Размењена су искуства са стручне посете вртићу 

„Калимеро“ Нови Сад и ПУ „Радост“  у Новим Бановцим, која је имала циљ упознавање 

примера добре праксе увођења и примене нових Основа програма. У циљу стварања 

подстицајне социјалне средине за учење и развој деце на састанцима тимова објеката 

разговарало се о групним правилима, рутинама и ритуалима васпитне групе. У објекту 

„Сунце“,  „Невен“  и „Маслачак“  формирани су парови међу васпитним групама деце 

различитог узраста, који су реализовали заједничке активности у циљу подстицања 

вршњачког учења: у зајамне посете, игра деце у просторним целинама и  слављење 

пројеката. Примере добре праксе у вези рутина и ритуала, транзиције и вршњачког 

повезивања тим заједнице учења у објекту „Сунце“ представио на трибини за родитеље 
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кроз презентацију „Подстицање самосталности и сампоуздања деце“ (19.11.2021.).  У 

свим објектима међу запосленима су подељена искуства и знања стечена похађањем 

акредитованих обука и семинара,  планиране су  заједничке активности у вези 

обележавање важних датума (Дечја недеља, Светски дан детета, Кроса РТС, Дан 

породице), око прославе пројеката између васпитних група, око ажурирања садржаја на 

Падлету објекта, реализовања хуманитарних акција, новогодишњих и ускршњих  базара 

и сл.  

      Министарство просвете, науке и технолошког развоја је за реализацију пројекта 

Подршка примени ИКТ-а у предшколским установама кроз коришћење дидактичког 

средства „Пчелица“ (бее бот), определила установи средства у износу од 247.500,00 

динара са ПДВ-ом за набавку наведеног дидактичког средства. Набављено је 6 бее бот 

сетова, односно 36 пчелица које су подељене у васпитне групе у објекту Сунце, као и 

информационо комуникациона опрема коју чине: лаптоп рачунар са софтвером, веб 

камерa и мултифункционални уређај (скенер, штампач, копир апарат). 

      Континуирано сам се стручно усавршавала и учествовала на обукама: „ Транзиција-

континуитет у пружању подршке деци/ученицима од предшколске установе до средње 

школе“(02.10.2021.), „Закон о родној равноправности“ (25.08.2021.), обукама за примену 

нових Основа програма (05.-06.03.2022.,19.03.2022., 31.03.2022), „Копаонички дани 

јавних набавки“ (14-17.03.2022.) и онлајн обуци “Етика и интегритет“ (јун 2022.). 

Учествовала сам на стручном скупу: „Доживљај и схватање простора кроз искуства деце 

и одраслих у ВО процесу“ (02.12.-05.12.2021.), „Традиционални сусрети установа“ 

(20.09.-23.09.2021.), међународном стручном скупу ''Пертинијеви дани 2021'' 

(09.09.2021.), онлајн конференцији  „Буди део решења-21.века“ (07.10.2021.),  вебинару 

„ Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије“ (16.12.2021.) и међународној 

онлајн конференцији „Дигитално образовање 22“ (април 2022.). Присуствовала сам на 

онлајн састанку (22.12.2021.) који је организаовало надлежно министарство у сарадњи са 

Уницефом, у циљу информисања установа које започињу са процесом увођења и 

примене нових Основа програма и састанцима у оквиру програма менторске подршке у 

језгру промена-објекту „Сунце“ (08.04.2022., 21.04.2022., 19.05.2022. и 07.06. 2022.). У 

оквиру програма „Подстицајно родитељство кроз игру“ који спроводи Влада Р.Србије и 

УНИЦЕФ, присуствовала сам на радионици „Представљање програма Разиграно 

родитељство и планирање првих корака у имплементацији-обуке и менторски рад“ 

(14.06.2022.).,затим на активима директора у општини Инђија (18.10.2021.,09.03.2022, 

19.05.2022.) и  сремском округу (23.11.2021. и 15.03.2022.) у циљу размене искуства са 

предшколским установама и школама у окружењу.  

       

 

1.2.Стварање здравих и безбедних услова за учење и  развој детета 

      У сарадњи са службеником за безбедност и здравље на раду пратила сам услове за 

безбедност деце у објектима и двориштима редовним обиласком истих, број долазеће деце 

у групи, здравствено хигијенске услове и опремљеност. На састанку Тима руководилаца 

објеката (13.10.2021., 07.03.2022.,02.06.2022. и 29.08.2022.) поднети су  Извештаји главних 

васпитача о праћењу и спровођењу мера заштите и  безбедности у објектима. Посебно сам 

вршила појачан надзор и праћење спровођења  мера заштите деце током боравка у вртићу, 

обавештавала запослене и родитеље о поступању код појаве инфекције COV19 вирусом код   

деце у вртићу на основу инструкција ИЈЗС „Батут“.  

       Крајем августа 2022. годинеу свим објектима установе је извршен редован годишњи 

преглед унутрашњих гасних инсталација а  20.08.2022. године дезинсекција и дератизација 

од стране стручне службе ЗЗЈЗ Сремска Митровица. Затим, је 01.03.2022.  прегледана  

хидрантска мрежа за гашење пожара и извршена контрола ПП апарата по објектима 
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установе, док је у објекту „Лабуд“ 11.02.2022 извршена обука запослених за руковање 

системом за дојаву пожара и  контрола инсталација за аутоматско откривање и дојаву 

пожара 24.06.2022. Инспектори Одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици 

обавили су  службену саветодавну посету 13.09.2021. и установили да се у установи поштују 

све законом прописане мере заштите од пожара. Израђен је нови  Акт о процени ризика 

бр.160-401/2022-01   од 12.08.2022. године, па је   у складу са предложеним мерама из Акта 

извршено испитивање услова радне околине-микроклиме и биолошке штетности. Донет је 

нови Правилик о безбедности и здрављу на раду бр.16-433/2022-01 од 24.08.2022. и Програм 

оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад бр.16-434/2022-01 од 24.08.2022. године. 

      У дворишту објекта „Лабуд“ одрађена је припрема терена са нивелисањем земљишта за 

постављање тепих траве и посађене су саднице. Уграђене су нове справе за игру које чине: 

мултифункционални комлекс са тобоганом, љуљашка, њихалице, клацкалица и вртешка. 

Опрема је усклађене са Правилником о безбедности дечјих игралишта а вредност 

спроведене набавке је 2.336.214,00 динара са ПДВ-ом. Уз подршку  ЈП “Инпут“ одрађени 

су радови на изградњи паркинга за родитеље испред истог објекта. У објекту „Невен“ 

урађена нова бетонска стаза која повезује капију дворишта и улазна врата објекта и 

бетонирана оштећена стаза уз објекат. Извршена је набавка 600 мобилних креветића за децу 

у износу од 2.735.280,00 динара са ПДВ-ом  у циљу замене старих дотрајалих креветића, 

који  су распоређени по свим објектима наше установе према њиховој исказаној потреби . 

       У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања (даље ДНЗЗ) информисала сам и упознала чланове ВОВ, Савета Родитеља 

(даље СР) и Управног Одбора (даље УО) о Програму  за заштиту од ДНЗЗ, члановима 

тима за заштиту деце, одговорностима и процедурама, док је на тиму за заштиту од ДНЗЗ 

новозапослено особље упознато са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање (2020.). У  васпитним групама на 

родитељском састанку у септембру представљен је Посебни протокол о заштити деце од 

насиља и Програм заштите  од ДНЗЗ у установи , као и Правила понашања у установи. 

Обележена је Дечја недеља и Светски дан детета кроз вршњачку подршку и дружење са 

децом других васпитних група, међугенерацијску сарадњу , гостовање експерата, 

посетама у локалној заједници и др. Кроз разноврсне заједничке активности са 

породицом: музичке, ликовне, драмске, спортске, пантомиму, фотографисање са 

родитељима, израду електронског породичног албума,  обележен је Дан породице у свим 

објектима установе. Током године одржане су различите акције и дружења: турнири у 

друштвеним играма, еколошке радионице са родитељима и децом, учешће у 

хуманитарним базарима и акцијама Црвеног крста и на Кросу РТС-а. Психолог Н.А.Ђ је 

02.12.2021. одржала радионицу за запослене „Како до саморегулације? “ (30 учесника) а 

радионицу „Превенција агресије и насиља у раном узрасту“, психолог М.Г. 31.05.2022.  

(29 васпитача и медицинских сестара – васпитача). 

      Запосленој С.С. на пословима васпитача Решењем бр.116-300-05/2022-01 од 

04.07.2022. године, изречена је дисциплинска мера опомене због извршене лакше 

повреде радне обавезе због тога што је дана 12.05.2022. године приликом боравка деце 

припремне групе у дворишту ОШ „Ружа Ђурђевић Црна“ у Чортановцима, дете В.Ј. пало 

са пењалице  и повредило ногу посекавши бутину, без наступања тежих последица а 

васпитачица која је завршила обуку прве помоћи није поступила у складу са чланом 17. 

став 2. Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у ПУ 

„Бошко Буха“ Инђија , односно није обавестила службу хитне медецинске помоћи. 

 

 

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета васпитно-образовног процеса у предшколској 

установи 
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     Константно сам подстицала запослене  да остваре професионалну размену и учење: 

-путем доступних и квалитетних онлајн ресурса или платформи, информисањем у  вибер 

групама тимова установе и  координирањем ажурирања објава на сајту установе и фб 

страници установе; 

-у оквиру прорама менторства у језгру промена-објекту „Сунце“ отварана су нека нова 

места за промишљање и рефлексију, везана за кључне теме менторске поодршке: анализа 

јаких и слабих страна, анализа промена у простору радне собе, развијање пројекта са 

децом-анализа примера из васпитних група, прича о пројекту, принципи реалног 

програма, инсталације у вртићу  и др.(08.04.2022., 21.04.2022., 19.05.2022. и  07.06. 2022.) 

-путем недељних састанака на нивоу објекта кроз промишљања о изазовима у 

имплементацији  нових концепција програма и ситуацијама из реалног програма;  

-приказом примера добре праксе кроз хоризонталну размену у установи: снимљена 

активност ''Играјмо се лишћем'' (07.12.2021.),53 учесника; ''Пут у башту'' и ''Мали пекари 

месе тесто''(10.05.2022.) по 51 учесник; 

-приказом примене знања са семинара у непосредном раду са децом: ''Од игре до музичке 

композиције''(14.12.2021.) , 93 учесника; 

-излагањем поводом похађања акредитоване обуке и стручног скупа: „Транзиција-

континуитет у пружању подршке деци/ученицима од предшколске установе до средње 

школе“ (14.1212021.) и „Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих у 

ВО процесу“ (23.12.2021.), око 100 учесника; 

-презентација стр.рада ''Водени свет''(17.11.2021), 75 учесника; 

-организовањем стручне посете вртићу „Калимеро“ Нови Сад (19.11.2021.) и „Радост“ 

Нови Бановци(20.06.2022.). 

     Како би сви васпитачи и мед.сестре добили подршку за примену пројектног 

планирања и интегрисаног учења у раду са децом организована је обука "Учење у 

пројектном приступу" (11.12.2021.) за још 30 васпитача,затим  „Учење кроз истраживање 

изван вртића“(10.12.2021.) за 15 васпитача и „ Игра као центар предшколског 

курикулума“ (27.-28.11.2021.) за 30 васпитача. Од априла до јуна 2022. реализоване су 

три обуке за све практичаре у установи и обука за стручне сараднике за примену нових 

Основа програма. 

      У вођењу промена у простору и пружању подршке практичарима у језгру промена, 

установа je из средстава буџета општине Инђија извршила набавку средстава за 

истраживање светлости и сенки- светлеће дидактичке панеле и огледала са конвексним 

ефектом у којима деца могу да прате свој одраз, одраз друге деце и одраз покрета, у 

износу од 491.686,00 динара. 

      Анализирала сам сопствени рад на основу Правилника о компетенцијама директора 

уз преиспитивање доказа и сагледавања остварених резултата из Извештаја о раду 

директора, вођења портфолија.    

 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа  у васпитно-образовном процесу 

 

      На основу предлога чланова комисије за упис деце у установу, у радној 2021/22. 

формирано је 6 нових васпитних група мешовитог узраста у објекту „Лабуд “ у којима је 

адаптација деце била много олакшана.  

      У радној 2021/22. години евидентирано је  око 45 деце којима је потребна додатна 

подршка која су распоређена у 32 васпитне групе. Установа je поднела 8 захтева за 

процену потреба детета за додатном подршком општинској Интерресорној комисији и за 

све захтеве су достављена решења. Захеви су се углавном односила на подршку и  

ангажовање персоналног асистента и рад са дефектологом. Укупно 21 дете  које похађа 
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установу за сада има мишљење Комисије. На основу мишљења Комисије, за петоро  деце 

је одложен полазак у основну школу и они ће поново похађати  припремни предшколски 

програм. Тим за инклзивно образовање направио је свој падлет на који су постављени 

правилници који регулишу ову област, приручници за васпитаче и родитеље, закони и 

други материјали који могу бити важн извор сазнања и помоћи  запосленима у установи 

као и родитељима. У сарадњи са  Центром за социјални рад „ Дунав“ као вид подршке  

деци са развојним тешкоћама  ангажовано 6 личних пратилаца., и то: 5 за децу која 

похађају ППП и 1 за дете вртићког узраста. Остварена је сарадња са ШОСО“Антон 

Скала“ из Старе Пазове којој је упућено 15 захтева за додатну подршку дефектолога за 

децу у припремним група. Дефектолог је остварио  рад са децом једном недељно у 

трајању од пола сата. Уз подршку родитеља учествовали смо на базару хуманитарне 

организације „Велико срце“ са циљем прикупљања новчане помоћи за децу којима је 

потребна подршка за лечење и  хуманитарној акцији Црвеног крста „Један пакетић много 

љубави“ са жељом да се обрадују деца из социјално угрожених породица. 

      Израђени су  персонални планови  транзиције из припремног програма у школу за 

децу са сметњама у развоју. Планом је прецизирано временско трајање транзиције, 

носиоци,  конкретне активности које  су  усмерене на дете и његову породицу и школу у 

коју дете долази. Остварени су састанци са стучном службом школа у коју је дете 

уписано, размењене су усмене и писане информације о детету, оно је са вршњацима из 

групе посетило школу и упознало се са новим, школским контекстом, учитељицом и 

осталим запосленима, присустволо на часовима, укључило се у ваннаставне активности 

и дружења у дворишту школе са ученицима. Остварене су активности и у вртићкој групи: 

играње школе, драматизовање ситуација из школског контекста, разговор о школи, 

доживљајима и искуствима родитеља и старије деце са циљем да се дете упозна са 

очекивањима која се пред њега постављају. Родитељи су информисани о значају 

транзиције за добробит детета, оснажени да организују активности у кућном амбијенту 

као припрему за полазак у школу у породичном окружењу, представљена им је  школа, 

њена  организација, приступачност простора, опремљеност и ресурси. 

     У настојању да  деци пружимо подршку на свим нивоима транзиције а посебно за 

прелазак из породице у установу, реализовани су по плану транзиције различити сусрети 

деце и родитеља у вртићу током јуна месеца у свим објектима установе и  то: 

-општи родитељски састанци за родитеље новоуписане деце у објекту „Лабуд“ 

(16.06.2022.), „Сунце“ (16.06.2022.) и „Невен“ (21.06.2022.) у Инђији и „Маслачак“ у 

Бешки (16.06.2022.) са циљем да се упознају са појмом и изазовима у транзицији, да се 

повежемо и креирамо програм заснован на партнерству са породицом; 

-родитељски састанци по васпитним групама са циљем  међусобног упознавања и 

представљања групног плана транзиције у објекту „Лабуд“ (16.06.2022.), „Сунце“ 

(16.06.2022.) и „Невен“ (21.06.2022.) у Инђији, „Маслачак“ у Бешки (16.06.2022.), 

„Пчелица“ (21.06.2022.), „Цврчак“(14.06.2022.), „Сунцокрет“(16.06.2022.), „Бамби“ 

(30.06.2022.), и „Ђурђевак“ (29.06.2022.). 

-радионице и дружења са децом и родитељима једном недељно у свим објектима 

установе у следећим терминима: 13-17.06.2022., 20-24.06.2022., 27.06.-01.07.2022.,и 

29.08.-31.08.2022. Деца и родитељи су упозната са простором вртића и собе,другим 

запосленима у вртићу, дневним рутима и ритмом, а са друге стране, васпитачи су добили 

информације о навикама и искуствима детета и породице,омиљеним играма и сл. 

 

 

  1.5.Обезбеђивање и праћење добробити развоја деце  
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      На почетку радне године  обезбеђени су људски, материјални и финансијски ресурси  

за проширење капацитета установе, односно отварање новог вртића и пријем све деце са 

листе чекања. Током априла 2022. године у установи је  спроведен  упис у  радну 

2022/2023.годину  електронским путем преко портала е-Управe. Поднето је 526 захтева  

и 355 захтева из обнове уписа.Извештај о спроведеном упису комисија је поднела ВОВ-

у на седници одржаној 24.06.2022. године као и предлог за формирање васпитних група 

по објектима установе. Како би се уписала сва деца која се налазе на листи чекања у 

месту Инђија али и у Бешки и Новом Сланкамену потребно је проширити капацитете  

објеката у тим местима. Финансијска средства за доградњу II фазе објекта „Невен“ су 

планирана ребалансом буџета општине Инђија. 

      На састанцима ВОВ, стручних актива васпитача и медицинских сестара, или у оквиру 

активности стручног усавршавања у установи, обрађене су теме које се односе на 

стварање подстицајне физичке и социјалне средине за учење и развој деце, планирање 

ситуација за интеракцију деце различитих узраста/група, доношење правила васпитне 

групе уз учешће деце и коришћење техника за истраживање перспективе деце. 

Обезбеђени су стручни приручници  и водичи из серије под називом „Линија лета“ за 

сваку васпитну групу: Приручник за документовање, Водич за уређење простора у дечјем 

вртићу, Водич за развијање теме/пројекта,  и Водич за стручно усавршавање у 

предшколској установи кроз хоризонтално учење. 

     У установи се промовишу резултати дечјег стваралаштва кроз процесне паное, 

инталације настале током активности деце, паное са животно-практичним активностима 

доступним у собама за децу и заједничким просторима у објектима, кроз прославе 

пројеката са родитељима или децом из других група/објеката, изложбама радова у  

културним установама (Кућа Војновић, Културни Центар, Библиотека...), учешћем на 

јавним  и културним манифестацијама, учешћем у пројектима и др. 
      Организовала сам са управом ПУ у Шиду у оквиру манифестације „Живим у граду Саве 

Шумановића“ гостовање деце припремне групе из ОШ“Јован Поповић“ галерији слика Саве 

Шумановић. Кроз различите активности са вршњацима из Шида  и експертима деца су добила 

одговоре на пројектна питања која су истраживала, проширила и обогатила своја искуства. 
      Сарађивала сам са члановима  Интересорне комисије у вези размене мишљења и 

података о  деци са сметњама у развоју, обезбеђивања личног пратиоца и остваривању 

права за бесплатан боравак у установи деце са сметњама у развоју. 

   

 

2.ПЛАНИРАЊЕ,ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 
 

2.1.Планирање рада  

        

      Са најближим сарадницима учествовала сам у изради и доношењу следећих 

докумената: Извештаја о реализацији предвиђених циљева, задатака и активности 

планираних РП за радну 2021/2022.годину, Извештаја о резултатима самовредновања у 

радној 2021/2022., Извештаја о стручном усавршавању запослених у радној 2021/2022.,  

Извештаја о раду директора за радну 2021/2022.годину и Извештаја о извршењу 

Годишњег плана рада установе за 2021/2022., затим Годишњег плана рада за 2022/2023., 

Плана стручног усавршавања за радну 2022/2023., Акционог плана за реализацију 

циљева и задатака РП за 2022/2023. и  План рада директора за 2022/2023.годину.  

       Благовремено сам упућивала документа СР (14.09.2021.,26.01.2022. и 27.06.2022.), 

ВОВ (14.09.2021.,25.01.2022.,24.06.2022.) и УО да их доносе (15.09.2021.), а Општинском 

већу (13.10.2021.) и Скупштини општине Инђија (21.10.2021.) на сагласност.      

      Установа је израдила  Оперативни план организације и остваривања васпитно-

образовног рада са децом у 2021/2022. години прилагодивши га просторним, кадровским 
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и техничким могућностима установе уз поштовање превентивних и мера заштите 

здравља деце, родитеља и запослених. Радна 2021/2022. година почела је применом 

модела рада у пуном капицитету, односно пријемом све уписане деце, уз обавезно 

поштовање примене прописаних епидемиолошких мера, и примењивала исти модел рада 

до краја радне године. 

 

2.2. Организација установе 

      На почетку радне 2021/22.године УО је на седници одржаној 01.09.2021. дао 

сагласност на доношење Правилника о организацији и систематизацији послова у 

установи којим се утврђује 203 извршилаца. Објављивањем  акта  на огласној табли 

установе обезбеђена је доступност и упознавање  запослених са његовом садржином. 

Поред наведеног донета су за сваког извршиоца појединачна решења којима се утврђује 

структура и распоред обавеза ВО особља у оквиру радне недеље. На седници ВОВ 

одржаној 30.08.2021. запослени су упознати распоредом рада васпитно-образовног 

особља по објектима установе.  

       На седници одржаној 14.09.2021. ВОВ усвојило је предлог за формирање стручних 

актива и тимова, након чега су израђена решења о именовању стручних тимова и актива 

са описом активности у радној 2021/22.години. Присуствовала сам састанцима стручних 

органа и тимова (физички и путен апликације Zoom), остваривала неопходну 

комуникацију са запосленима путем мејла, умреженим-бесплатним телефонским 

саобраћајем, вибер група унутар тимова у циљу подршке запосленима и грађењу 

заједнице учења, делегирања задатка, послова и обавеза координаторима тимова, 

главним васпитачима и стручниј служби.   

         

2.3. Контрола рада установове 

      

      Процес контроле рада запослених спроводила сам у сарадњи са помоћником 

директора и осталим сарадницима и то: 

-редовним обиласком објеката установе и подношењем извештаја главних васпитача о 

раду и функционисању објеката установе на састанцима тима руководиоца објеката; 

-непосредним увидом у поступање запослених у процесу рада са коришћењем протокола 

посматрања активности у васпитној групи (14 посета)  и  листа за помоћно-техничког 

особља о спровођењу HACCAP система ; 

- увидом у документацију и кроз полугодишње извештаје ; 

-обављањем разговора са родитељима деце који су имали примедбу на рад запослених 

као и на опште функционисање установе; 

-разматрањем извештаја о реализацији рада. 

       На седницама стручних органа и тимова, са стручном службом и координаторима 

тимова пратила сам и анализирала рад установе, иницирала и надирала израду  свих 

извештаја на годишњем нивоу и предлагала корективне мере. Сазивала сам и руководила 

седницама ВОВ (14.09.2021., 23.12.2021., 25.01.2022., 24.06.2022. и 31.08.2022.), 

педагошког колегијума (14.09.2021., 24.01.2022., 24.06.2022. и 31.08.2022.), стручним 

активом за развојно планирање (14.09.2021.,19.01.2022. и 29.08.2022.) и тимом 

руководилацa објеката (13.10.2021., 07.03.2022.,02.06.2022. и 29.08.2022.), усмеравала и 

усклађивала рад осталих стручних органа у установи. 

       Благовремено сам упућивала Извештаје СР и ВОВ на упознавање и усвајање а УО на 

доношење, и то: Извештаја о реализацији Годишњег плана рада установе за 2020/21.,  
Извештаја о раду стручних актива и тимова за I полугодиште радне 2021/22., Извештаја 

о реализацији ВОР-а за I полугодиште радне 2021/22.,Извештаја о остваривању РП 
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установе за  I полугодиште радне 2021/22., Извештај о раду директора за период од 

01.09.2021. до 16.01.2021.године, Извештаја о резултатима самовредновања у радној 

2021/2022. и  Извештаја о стручном усавршавању запослених у радној 2021/2022. годину. 

 

2.4.Управљање информационим системом установе 

      Редовно сам пратила упутства и захтеве надлежних органа и служби и правовремено 

информисала запослене о свим важним аспектима рада установе путем мејл, вибер група 

и огласне табле. Пратила сам и усмеравала редовно ажурирање информација и 

постављање докумената установе (планова, извештаја, правилника..и сл.) на сајту и фб 

страници установе и прослеђивала  информације и обавештења која се тичу рада 

установе локалним медијима. У сарадњи са главним васпитачем и правником који су 

задужени за уношење података у JИСП, достављала сам и пратила уношење података у 

Регистар установе, запослених и  деце. Обезбеђено им је присуство на обуци 

„Дигитализација у просвети“ (15.11.2021.) и радионици ''Јединствени информациони 

систем'' (20.06.2022).  

      Обезбедила сам услове за функционисање информационог система за управљање 

спровођењем набавке Mikrosoft Office пакети која се односи на обезбеђивање лиценце за 

рад за 14 компјутера у управи. 

      У Финансијском плану (даље ФП) и плану Јавних набавки (даље ЈН) за 2022. годину 

планирана је  набавка  рачунарске опреме: пројектора и штампача са скенером као 

подршку процесу учења деце и стварања бољих услова како би рад у установи био у 

корак са савременим тенденцијама и технологијама. 

      У сарадњи са Тимом за професионални развој обавештавала сам запослене о 

актуелним вебинарима и  обукама за рад са савременим ИКТ-ом, па су учествовали на  

семинару „Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а 

у настави“ (05.12.2021.), стручном скупу ''Примена ИКТ-а у предшколским установама'' 

(09.06.2022.), међународној конференцији ''Дигитално образовање 2022'' (08.04.-

09.04.2022.) и др. Пратила сам коришћење знања са обука  у раду кроз извештавање на 

активим и тимовима, приказе добре праксе и хоризонталне размене. 

 

2.5.Управљање системом обезбеђивања квалитета у установи 

 

      Годишњим планом рада установе планирани су и реализовани  програми рада са 

децом, породицом и локалном заједницом, формирани стручни органи и тимови према 

компетенцијама запослених који остварују активности према плану, постоји план 

стручног усавршавања запослених у установи и ван установе, Aкциони план за 

остваривање циљева и задатака РП, план рада УО и СР, план инструктивно педагошког 

рада чија реализација и коришћење резултата реализације кроз израду извештаја  ће 

допринети обезбеђивању квалитетуа рада установе. 

      Планом самовредновања дефинисане су активности и задужења чланова тима за 

самовредновање, који  подносе извештај о извршеном самовредновању и у сарадњи са 

тимом за обезбеђивање, квалитет и развој установе предлажу мере за унапређење 

квалитета рада установе, односно израђују Акциони план за наредну радну годину.    

 

 

3.ПРАЋЕЊЕ  И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

3.1.Планирање,селекција и пријем запослених 
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       У установи је на почетку  радне 2021/2022. године  запослено 131 лице на неодређено 

време, а на основу Правилника за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама (Сл.гласник РС бр. 146/2014, ) и  Правилника о 

организацији и систематизацији послова у установи потребно је ангажовање 203 

запослених. Како би се одвијао нормалан и несметан рад установе  извршила сам пријем 

70 радника на одређено време, од којих је 50 ВО особље .У сардњи са члановим комисије 

за упис који израђују предлог за распоред деце по васпитним групама планирала 

структуру и распоред запослених. 

        На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код 

корисника јавних средстава од 26.05.2020., установа је 07.10.2021. године   расписала 

конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 27  лица и то: 1 извршилац за 

послове домара, 4 за спремачицу,1 за финансијско-рачуноводствене послове и 21 

извршиоца  за полове васпитача и  6 лица на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутних запослених. Након спровођења конкурсне процедуре донето је Решење о 

избору кандидата 21.12.2021. а 14.01. 2022. године  извршен је  пријем у радни однос 

наведених лица. Тренутно  у установи је запослено 151 лице на неодређено време.  

       На почетку радне 2021/2022. године пријавило се 2 приправника-васпитача и 1 

приправник-медецинска сестра  за обављање приправничког стажа за које је установа 

поднела пријаву на конкурсу за стручну праксу који је расписан у Заводу за 

запошљавање. Пријава је одобрена, док су 23.10.2021. потписани  уговори о стручној 

пракси и решења за именовање ментора. Такође је у току године поднета још једна 

пријава на конкурсу за стручну праксу за стручног сарадника-педагога док је  уговор 

потписан 12.03.2022. године. 

       У сарадњи са координатором актива приправника и ментора присуствовала сам 

састанку тима 02.11.2020., током радне године давала  потребне информације и 

инструкције менторима и приправницима за увођење приправника у посао.  

 

3.2.Професионални развој запослених 

     

         План стручног усавршавања је израђен на основу резултата самовредновања, РП и 

личних планова запослених о сопственом стр.усавршавању, а усвојен је  на седници ВОВ 

одржаној 14.09.2021.године. У сарадњи са тимом за професионални развој пратила сам 

реализацију плана стручног усавршавања у установи и ван ње, пратила  евиденцију о 

учешћу и броју сати обуке  за сваког запосленог. 

         На основу плана остварене су активности у оквиру стр.усавршавања у установи: 

1.Хоризонтална размена након одгледане снимљене активности са децом: дискусија и 

анализа -''Играјмо се лишћем'' (07.12.2021.), 53 учесника, ''Пут у башту'' и ''Мали пекари 

месе тесто''(10.05.2022.) по 51 учесник; 

2. Излагање поводом похађања акредитоване обуке или стручног скупа:  

-презентација „Транзиција-континуитет у пружању подршке деци/ученицима од 

предшколске установе до средње школе“ (14.12.2021.), 5 излагача и 93 учесника; 

-„Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и одраслих у ВО процесу“ 

(23.12.2021.), 5 излагача и преко 100 учесника; 

-„Заједница деце и одраслих у креирању и проналажењу инспиративне средине за 

истраживање ,игру и учење“ (23.12.2021.), 1 излагач и преко 100 учесника; 

- Стручни скуп у Бечу-еТвининг пројекти, (02.-03.06.2022.),  1 излагач и 38 учесника;                                              

3.Приказ примене садржаја стручног усавршавања у непосредном раду са децом:                   

-семинар „Од игре до музичке композиције“ (14.12.2021.), 1 излагач са васпитачима који 

су прошли обуку и 93 учесника; 
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4. Приказ примене дигиталних алата  у непосредном раду са децом:                                             -

„ Примена софтвера Геогебра“ (09.12.2021.), 1 излагач и 30 учесника; 

5.Вођење радионице за унапређење компетенција запослених: 

- „Како до саморегулације“ (02.12.2021.), 1 излагач и 26 учесника; 

-„Превенција агресије и насиља у раном узрасту“, (31.05.2022.), 1 излагач и 29 учесника; 

6.Презентација стручног рада приказаног на стручном скупу мед.сестара: 

-„Водени свет“ (07.11.2021.), 3 излагача и 75 учесника; 

7. Учешће у пројектима на нивоу установе, локалном, републичком и на међународном 

нивоу:  

- пројекат „Заиграни“ се реализовао у објекту „Сунце“ и „Невен“ у периоду од новембра 

2021. до маја 2022.; 

-ЕTwinning пројекти у сарадњи са васпитачима из других установа- реализовано 7 

пројеката током године ; 

8. Учешће у вебинарима и онлајн конференцијама и скуповима,обукама: 

-''Дигитални образовни алати у СТЕМ настави'' (30.11.2021.); 

-''Програм за самовредновање установе'' (20.- 27.09.2021.), 2 учесника; 

-''Четврта изборна Скупштина Удружења васпитача Војводине''(25.11.2021.), 2 учесника; 

-''Обука за запослене у предшколским установама -стварање сигурне и подстицајне 

средине за развој и учење у вртићу''(фебруар 2022.), 5 учесника; 

-''Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања, злостављања и 

насиља''(фебруар 2022.), 4 учесника; 

9. Стручнa посетa:  

-ПУ „Радосно детињство“, Вртић „Калимеро“ Нови Сад „Упознавање са примером добре 

праксе увођења и примене Нових Основа програма“(19.11.2021.), 7 учесника; 

- ПУ „Радост“ Нови Бановци „Упознавање са примером добре праксе увођења и примене 

Нових Основа програма“(20.06.2022.), 7 учесника. 

      Обезбедила сам учешће на акредитованим семинарима и стручним скуповима за 

запослене: 

-Међународни стр.скуп, „Пертинијеви дани 2021“; -1 учесник; 09.09.2021. 

-Семинар„Транзиција-континуитет упружању подршке деци/ученицима од предшколске 

установе до средње школе“- 5 учесника; 02.10.2021. 

-Обука „Закон о родној равноправности“- 3 учесника; 25.08.2021. 

-„XXIII Традиционални сусрети установа“- 4 учесника; 20.09.-23.09.2021. 

- Обука „Дигитализација у просвети“-2 учесника; 15.11.2021.  

-Стручни скуп за васпитаче,Тара „Доживљај и схватање простора кроз искуства деце и 

одраслих у ВО процесу“- 7 учесника; 02.12.-05.12.2021. 

- Стр. сусрети мед.сестара ПУ Србије, Сокобања „ Заједница деце и одраслих у креирању 

и проналажењу инспиративне средине за истраживање, игру и учење- 6 учесника;           

25.11.-28.11.2021. 

-Стр. сусрети мед.сестара из области превентиве „Унапређивање ВО праксе кроз размену 

професионалних искустава“- 1 учесник; 04.11.-07.11.2021. 

-Семинар ''Од игре до музичке композиције''-14 учесника; 23.10.2021. 

-Семинар „Игра као центар предшколског курикулума“-30 учесника; 27.11.-28.11.2021. 

-Семинар „Учење у пројектном приступу“-30 учесника; 11.12.2021. 

-Семинар „Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а 

у настави“-1 учесник; 05.12.2021. 

-Онлајн семинар „Учење кроз истраживање изван вртића“-15учесника; 10.12.2021. 

-Онлајн стручни скуп „Са стручњацима на вези“-3 учесника; 14.09.2021. 

-Онлајн конференцијa  „Буди део решења-21.века“-1 учесник; 07.10.2021. 

-Међународна онлајн конференција „Нови изазови у едукацији“ -2 учесника; 05.12.2021. 
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-Вебинару „ Са стручњацима на вези 2-безбедно током пандемије“;16.12. и 23.12.2021. 

-Онлајн конференцијa „Заједница која учи“-2 учесника;15.12.2021. 

-Обука за примену нових Основа програма за практичаре: Концепција Основа програма 

“Године узлета“ , Развијање реалног програма, Документовање-сви запослени из реда ВО 

већа; од фебруара до јуна 2022.; 

-Семинар СНОП-стручни сарадници као носиоци промене-2 учесника;30.03.-31.03.2022.; 

-Стручни скуп-Конференција за васпитаче ''Грађење односа као подстицај промена 

васпитно-образовне праксе''-2 учесника;14.04.-17.04.2022.; 

-XIV стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије ''Вртић као простор 

континуираних промена ,учења и развоја''-2 учесника;10.04.-13.04.2022.; 

-XXV Стручни сусрети медицинских сестара-4 учесника;26.05.-29.05.2022.; 

-Семинар ''Припрема деце за усвајање читања''-5 учесника;09.04.-10.04.2022.; 

-Стручна конференција са темом ''Изазови у превентивном раду-санитарци у акцији'';        

1 учесник;08.04.-09.04.2022.; 

-Међународна стручна конференција ''Авантуре учења изван зидова вртића и школа''-       

4 учесника;17.06.-19.06.2022.; 

-Симпозијум ''Исхрана деце у предшколским установама-значај присуства биолошки 

активних супстанци у хррани''-1 учесник;02.06.-03.06.2022.; 

-Стручни скуп ''Пасош за учење''-1 учесник;19.05.2022.; 

-Конференција ''Диспозиције за учење  и учење из школско/ предшколске перспективе''-

4 учесник;25.06.2022.; 

-Радионица ''Јединствени информациони систем''-2 учесник;20.06.2022.; 

-Стручни скуп ''Примена ИКТ-а у предшколским установама''-2 учесник; 09.06.2022.; 

-Међународна конференција ''Дигитално образовање 2022''-2 учесник; 08.04.-09.04.2022.; 

-Обука ''Етика и интегритет'' – 30 учесника; јун 2022. 

 

3.3.Унапређење међуљудских односа 

 

      Након обрађених извештаја о организовању недељних састана по објектима уочени 

су позитивни ефекти: равноправно учешће сваког члана тима кроз поделу задужења и 

преузимање одговорности,побољшана  међусобна комуникација и размена информација, 

критичко преиспитивање праксе. 

      Обезбедила сам једнаке услове за стр.усавршавање запослених и могућност да   

примере свог рада и добре праксе прикажу на стручним сусретима, скуповима и 

конференцијама изван и у установи. 

       Личним примером, радила сам на стварању радне атмосфере коју каректерише 

посвећеност послу, активно учествовала  у раду свих органа и тимовима и континуирано 

се стручно усавршавала. У контакту са главним васпитачима спроводила испитивање 

запослених о њиховим потребама и потребама објеката установе и у складу са тим 

креирала  ФП установе за 2022. годину. 

 

 

3.4.Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

      Вршила сам педагошко инструктивни надзор према плану коришћењем инструмента 

за процену физичке и социјалне средине и усаглашеног протокола о посматрању 

активности деце и васпитача, давала предлог за унапређење рада (14 посета). У поступку  

самовредновања користила протокол за анализу документације о пројекту који су 

васпитачи реализовали са децом у текућој радној години. Анализирана је  Књига ВО рада 

(план пројекта и прича о пројекту), почетни и процесни панои, дечији портфолио и друга 
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документација о пројекту. Вршила сам и надзор над поштовањем процедура у вођењу 

прописане документације у оквиру ВО рада, давала писмене и усмене инструкције за 

вођење исте . 

       Учествовала сам у припреми и изради извештаја  на нивоу установе и образлагала  

их на Педагошком колегијуму, ВО већу, СР, УО ,Општинском већу, Савету за друштвене 

делатности и Скупштини Општине Инђија како би исти били донети и усвојени. 

       Користила сам различите начине мотивисања и награђивања рада запослених и то: 

обезбедила услове за пријем у радни однос на неодређено време 27 запослених, јавно 

похваљивање и истицање постигнућа на ВО већу, сајту и фб страници установе, затим 

коришћење интерних дана за остварене разултате у раду на основу Правилника о 

награђивању, похађање стручних скупова на националном нивоу  (као излагачи али и као 

учесници), коришћење службеног аута за путовања  и исплаћивање дневница за 

службена путовања. Исплаћена је једнократна новчана помоћ запосленима у нето износу 

од 10.000,00 динара на основу Закључка 05 Број:401-3526/2022 од 28.априла 2022. године 

којим је Републичка владе дала препоруку да се ради унапређења услова рада , као и 

побољшања материјалног положаја запослених у предшколским установама исплати 

једнократна новчана помоћ. 

        Организовано је завршно полагање пред комисијом у установи за 4 приправника за 

које је установа поднела захтев за полагање испита за лиценцу и уплатила трошкове 

полагања испита.  

 

 

4.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА , ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТИВНИ СИНДИКАТОМ  И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

4.1.Сарадња са родитељима/старатељима 

 

      У сарадњи са помоћником директора и главним васпитачима, обавештавала сам 

родитеље о свим питањима који се тичу остваривања рада установе благовременим 

постављањем  информација на огласним таблама, сајту и фб страници установе, вибер 

групама васпитача и родитеља и  путем медија. Садржаји за подршку породици и деци 

предшколског узраста односили су се на информисање и савете везане за почетак рада 

радне године, спровођење епидемиолошких мера, о укључивању родитеља  у живот и 

рад вртића, информисање о бесплатним вебинарима и конференцијама за подстицање 

родитељства. 

      На почетку радне године одржани су општи родитељски састанци за родитеље 

новоуписане  деце јасленог и вртићког узраста у новом објекту „Лабуд“ (26.08.2021. у 

17:30 и 18:30) , објекту „Сунце“ и „Невен“ у Инђији (27.08.2021. у 17:30 и 18:30). На 

састанку су присуствовали директор, пом директора, психолог и остали  сарадници, 

васпитачи, са циљем да се родитељи информишу о адаптацији деце, плану сарадње са 

породицом, правилима понашања у установи, и сл.  

      Такође су након завршеног уписа и формирања васпитних група за радну 2022/2023. 

годину у јуну месецу одржани општи родитељски састанци за родитеље новоуписане 

деце у објекту „Лабуд“ (16.06.2022.), „Сунце“ (16.06.2022.) и „Невен“ (21.06.2022.) у 

Инђији, „Маслачак“ у Бешки (16.06.2022.) и  групни родитељски у свим објектима 

установе. Родитељи су информисани о значају транзиције за добробит детета, док су кроз 

радионице са децом и васпитачима у вртићу упознати са његовим  простором, 

опремљеношћу, другим запосленима у вртићу, дневним рутима и могућностима сарадње. 

        Благовремено су позивани  на састанке свих тимова и стручних актива установе како 

би се информисали о могућностима укључивања у живот и рад установе. Присуствовали 
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су у васпитним групама као гости, експерти, учесници у пројектима,у набавци материјала 

и поправкама опреме за формирање просторних целина за учење и игру деце у 

боравцима, заједничким просторима и као евалуатори ВО рада. Мишљење родитеља о 

учешћу породице у планирању и програмирању за потребе самовредновања рада 

установе испитано је кроз дијалог са члановима СР на седници одржаној 

25.01.2022.године. 

       У жељи да изађемо у сусрет различитим дечијим потребама родитељима је 

понуђено да се путем анкете изјасне о могућности да ли ће деца- петогодишњаци која 

немају потребу за спавањем, у периоду поподневног одмора да се баве различитим 

мирним активностима или не.  

       У сарадњи са стручном службом и секретаром установе свакодневно сам  обављала  

разговоре и  благовремено одговарала на молбе у вези премештања у другу групу или 

објекат али и примедбе родитеља везане за реализацију рада установе.  

      На првој седници СР одржаној 14.09.2021. конституисан је исти, чланови су упознати  

са надлежностима СР и Изменама пословника о раду СР бр.06-432-2/2021-01 од 

14.09.2021. године, предложили су своје представнике за стручне тимове и активе и 

Општински савет родитеља у радној 2021/2022.години. На истој седници и седници 

25.01.2022. подносила сам извештаје о раду установе у претходном периоду.  

      На седницама УО редовно присуствују представници родитеља. 

           

4.2.Сарадња са органом управљања и репрезентативним органом установе 

 

      У сарадњи са секретаром установе, благовремено сам сазивала седнице УО путем 

мејла са достављеним материјалом у прилогу  и извештавала чланове о свим сегментима  

рада установе како би омогућила органу управљања да обавља послове предвиђене 

законом (01.09.2021,15.09.2021,30.09.2021,28.10.2021,10.11.2021,20.12.2021,29.12.2021., 

27.01.202210.02.2022.,25.02.2022.,07.03.2022.,31.03.2022.10.05.20222.,16.06.2022.,07.02.2

022.,30.06.2022. и 29.08.2022.)  

      На седници одржаној 15.09.2021. разматрани су и усвојени: Извештај о извршењу 

Годишњег плана рада установе за 2020/21., Извештај о раду директора зa радну 2020/21., 

Извештаја о остваривању РП установе за радну 2020/21,  а након разматрања донeт је 

Годишњи плана рада за радну 2021/22.,  План стручног усавршавања запослених  у радној 

2021/22. и усвајен Акциони план за реализацији предвиђених циљева, задатака и 

активности планираних РП за радну 2021/22. годину, док су полугодишњи Извештаји 

разматрани на седници 27.01.2022.године. 

      На седницама УО редовно присуствује представник синдикалне организације 

установе. Обезбедила сам услове да члан синдиката на предлог представника синдикалне 

организације установе присуствује семинару „Будућност младих“ на тему: „Положај 

младих приликом запошљавања и заштита права младих радника“ који је одржан 19.11.-

20.11.2021.у Б.Паланци и 15.06.-16.06.2022.у Келебији. 
 

4.3.Сарадња са државном управом и локалном самоуправа 

 

      Остварена је комуникација са надлежном школском управом а посебно са просветном 

саветницом В.Р.  у вези са питањима која се односе на обавештавање, планирање и 

остваривање рада предшколске установе. Комуникација се остваривала посредством 

мејла, телефонских разговора и унутар вибер групе -директори предшколских установа 

Срема и просветна саветница. Обавила сам у више наврата консултације телефонским 

путем са просветном саветницом у вези случаја детета А.Р. која је уписана у ППП, 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

212 
 

остварен је увид у документацију коју поседује установа као и у План мера 

индивидуализације за дете А.Р. док је одсутно из васпитне групе због болести. 

      Одржан је састанак актива директора Сремског округа у Пећинцима 23.11.2021. у 

циљу размене искуства са установама које су  започеле са процесом увођења и примене 

нових Основа програма и у Руми 15.03.2022. на тему: хоризонтална размена између 

установа-очекивања,ефекти 

      Сарађивала сам са представницима локалне самоуправе око припрема за  свечано 

отварање новог објекта „Лабуд“ (01.09.2021.), остварила континуирану комуникацију у 

вези припреме установе за почетак радне 2021/22. пратећи епидемиолошку ситуацију на 

територији општине Инђија, на основу поднетог захтева  председнику општине од 

24.09.2021. донето је Решење о утврђивању већег односно мањег броја деце од броја који 

се уписује у васпитну групу у радној 2021/22.години, присуствовала на састанцима 

система 48 и подносила извештај о раду установе у претходне две недеље.У циљу 

промоције установе у локалној заједници и шире, достављала сам материјал о 

оствареним активностима да се објави на сајту и фб страни општине Инђија и у 

општинским новинама “Инђија инфо“ и давала интервјуе  локалним медијским кућама   

(Сремска ТВ, ТВ Инђија, ТВ Фрушка гора). У сарадњи са начелницом друштвених 

делетности поднели смо пријаву за стручно-саветодавну подршку кроз пројекат 

„Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика  и пракси родитељства“ 

која је прихваћена. Пројекат се реализује у оквиру програма „Подстицајно родитељство 

кроз игру“ који спроводи Влада Р.Србије и УНИЦЕФ. Меморандум о сарадњи је 

потписан 13.06.2022. године. 

      Присуствовала сам на активима директора које органузије одељење за Друштвене 

делатности у општини Инђија (18.10.2021.) и седницама  Савета  друштвених  делатности 

(18.10.2021.,06.12.2021.,24.12.2022.,24.06.2022.),Општинског већа(13.10.2021.21.10.2021 

03.12.2021.,23.12.2021.,16.05.2022.,23.06.2022.) и Скупштине општине Инђија 

(21.10.2021.,30.12.2021.,23.05.2022.,30.06.2022.) где сам образлагала  достављена 

документа важна за функционисање рада установе ради добијања сагласти на исте.        

 

 

4.4. Сарадња са широм заједницом 
        

      У циљу праћења актуелности и савремених тенденција у предшколству запослени 

редовно присуствују на стручним скуповима, обукама и конференцијама  које организују 

Савез удружења мед.сестара ПУ Србије, удружење васпитача Војводине и Србије, и 

удружење стр.сарадника и сарадника ПУ Србије, затим семинарима за финансијску и 

правну службу које организују Образовни информатоr и Параграф. 

      Установа остварује сарадњу са Високом школом струковних студија за васпитаче из 

С.Митровице у вези обављања стручне праксе студената у објектима установе и 

обавњање стручно-истраживачког рада студената  под менторством стручних сарадника 

установе. 

      Остварена је сарадња са Сремском ТВ у оквиру снимања емисије „Мисли Смисли“. 

Снимање ове кратке ТВ форме је реализовано токо радне године у објекту „Лабуд“, 

„Сунце“ и „Невен“ у Инђији. Учесници емисије су деца и васпитачи. Деца су одговарала 

на питања како би изнела своје виђење и тумачење појаве,симбола и речи које одрасли 

користе. Емисије су се емитовале свакодневно на програму Сремске телевизије и Делта 

телевизије Нови Сад. 

      Са Центром за социјални рад „Дунав“ сарађивали смо у циљу ангажовања личних 

пратилаца деце у оквиру пројекта „Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим 
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породицама у општини Инђија“ као и у другим активностима које су интересу деце и 

породица. 

       У новембру 2021. отворен је конкурс за пројекат „Заиграни“, па су испред  установе  

пријаву поднели васпитачи из објеката „Сунце“ и објекта „Невен“. У првој фази конкурса 

пријављени  објекати наше установе бирали су зид у заједничким просторима где би се 

налазила табла са Андрамољама. По својој природи Андрамоље спадају у ред 

недовршених играчака, које су инспирисане отвореном игром и подстичу децу на 

креативност, експериментисање, истраживање, проналажење решења. Андрамоље 

немају правила, па дете само осмишљава начине играња ангажујући сопствену машту. У 

другој фази пројекта „Заиграни“, почетком марта 2022.године у објекту „Сунце“ и 

„Невен“ стигле су  табле са Андрамољама, након чега је уследила онлајн обука за чланове 

тимова „Промена средине за игру и истраживање уз поштовање принципа одрживог 

развоја“. Обуку је прошло укупно 18 запослених. Уследила је финална фаза пројекта, у 

којој је прослеђен позив на сарадњу родитељима и локалној заједници са циљем 

прикупљања неструктурираног и рециклажни материјала за опремање просторне целине 

око табле са Андрамољама. Фотографије оформљене просторне целине, изјаве деце и 

видео записи њихове игре у том простору, обједињени су у виду кратке презентације и 

послати комисији на одлучивање. Наши објекти нису добили признање док су три 

најинспиративније средине за учење из других установа добиле по још 10 сетова са 

Андрамољама 

      У сарадњи са општином Инђија, Центром за социјални рад „Дунав“ и Домом здравља 

„ДР Милорад Мика Павловић“  поднели смо пријаву за стручно-саветодавну подршку 

кроз пројекат „Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика  и пракси 

родитељства“ која је прихваћена. Пројекат се реализује у оквиру програма „Подстицајно 

родитељство кроз игру“ који спроводи Влада Р.Србије и УНИЦЕФ,заједно са 

имплементационим партнерима СКГО и Хармонија-Центар за подршку раном развоју и 

породичним односима уз финансијску подршку Фондације ЛЕГО.  Почетак сарадње на 

другој фази пројекта је озваничен потписивањем Меморандума о сарадњи са општином 

Инђија 13.06.2022. године, док су представници установа на скупу одржаном 14.06.2022. 

године упознати са оквиром пројектних активности које ће трајати две године и првим 

корацима у имплементацији пројекта (обуке и менторски рад). 

      Остварена је квалитетна сарадња са Туристичком организацијом у Инђији посебно са 

Келтским селом које је често било место учења и истраживања деце, као и са  галеријом 

„Куће Војновић“ у којој су реализоване прославе пројекта и изложбе пројектних паноа 

са фотографијама деце у процесу истраживања и њиховим виђењем, продуктима, 

цртежима и сл.. 

      Месна заједница Крчедин је донирала мобилни намештај припремној групи у ОШ“22 

јул“ у Крчедину, а кречење објекта „Цврчак у Крчедину је донирао мештанин овог 

насељеног места.  

      Компанија дечје опреме „Акса“ из Беогрда установи је донирала мултифункционалне 

ходалице за бебе у износу од 120.000,000 динара, које ће у периоду адаптације деце бити 

од великог значаја јер подстичу децу да се крећу кроз игру, уз занимљиву музику и 

звукове. 
 

 

5. ФИНАНСИСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

5.1.Управљање финансиским ресурсима 
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      У сарадњи са шефом рачуноводства планирала сам и управљала финансијским 

токовима . Учестововала сам у изради  другог и трећег  ребаланса  ФП установе за 2021. 

годину  и  ФП и ребаланса  за 2022. годину.  

      Скупштина општине Инђија на седници одржаној 10.12.2021. године  донела Решење 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама ФП  ПУ „Бошко Буха“ Инђија 

за 2021. годину II Ребаланс. Овим ребалансом укупни п Јриходи установе у износу од 

341.825.804,14 динара увећани су за 106.000,00 динара, а на основу Уговора о додели 

новчаних средстава из буџета АП Војводина за 2021. годину број 128-451-919/2021-01 од 

06.04.2021. године, тако да укупно планирани приходи након овог увећања износе 

341.931.804,14 динара. 

       УО ПУ „Бошко Буха“ Инђија је на седници одржаној 29.12.2021. године донео 

Одлуку о о изменама и допунама ФП ПУ „Бошко Буха“ Инђија за 2021. годину III 

Ребаланс.Овим ребалансом укупни приходи установе у износу од 341.931.804,14 динара 

увећани су за 247.500,00 динара, а на основу Решења о повећању апропријације за 

наменски добијене трансфере број:40-1973/2021-II од 27.12.2021. године а у вези   Одлуке 

МПНТР број.610-00-00387/2021-07/1 од 01.11.2021. године ради набавке дидактичког 

средства „Пчелица“ (бее бот)   за децу узраста од три до шест година, тако да укупно 

планирани приходи након овог  увећања   износе 342.179.304,00. 

      Од укупно планираних прихода у износу од 344.579.314,14 динара реализовано је 

258.260.766,59 динара што је 74,95 % . 

      Скупштина општине Инђија на седници одржаној 30.12.2021. године донела је 

Решење о давању сагласности на ФП ПУ„Бошко Буха“ Инђија за 2022. годину. Према 

елементима и одредбама  ФП за 2022. годину планирана средства за период 01.01.2022.- 

31.12.2022. износе  301.281.152,00 динара , а распоређена према изворима финансирања 

износе : 

01 –Приходи из буџета -282.422.972,00 

07- Трансфери од других нивоа власти – 15.800.000,00 

06- Донације од међународних организација – 1.358.180,00 

16- Родитељски динар за ваннаставне активности -1.700.000,00.     

      У мају 2022. године донета је Одлука о реебалансу буџета Општине Инђија за 

2022.годину број 400-27/2022 од  31. маја 2022. године. Извршена је  измена и допуна ФП 

ПУ „Бошко Буха“ Инђија ради исплате једнократне новчане помоћи запосленима у 

износу од 2.381.000,00 динара. Републичка влада је  Закључком 05 Број:401-3526/2022 од 

28.априла 2022. године дала препоруку да се ради унапређења услова рада , као и 

побољшања материјалног положаја запослених у предшколским установама исплати 

једнократна новчана помоћ у нето износу од 10.000,00 динара за све запослене на дан 

доношења Закључка.         

       Вршила сам анализу финансијског пословања, давала смернице и обезбеђивала 

средства за несметано функционисање и реализовање активности предвиђених 

финансијским планом установе за 2021.  и 2022.годину. 

       Средства у извештајном периоду  су трошена наменски, распоређена су према 

економским класификацијама и у складу са ФП. У сарадњи са административно-

финансијским радником, вршила сам анализу наплате средстава од родитеља  за боравак 

деце у установи и предузимала мере како би се обезбедила успешна наплата 

потраживања. У складу са одредбама члана 1. Правилника о мерилима за утврђивање 

цена услуга у дечјим установама („Сл. Гласник Р.С.“, БР.87/2021.) установа је утврдила 

Предлог економске цене за целодневни и полудневни боравак деце у установи бр. 02-40-

259/11 од 01.11.2021. године, на који је оснивач, председник општине дао сагласност. 

Месечна економска цена целодневног боравка по детету  износи 23.254,85 динара, 
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оснивач обезбеђује средства у износу од 82,80% (19.254,85 динара) , док појединачно 

учешће родитеља износи 17,20%, (4.000,00 динара).  

        Током наведеног периода контролисала сам финансијске извештаје, приходе и 

расходе и издавала благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате. 

 

             

5.2.Управљање материјалним ресурсима 

 

      Годишњи и Развојни план установе је усклађен са Финансијским планом и Планом 

јавних набавки за 2022. годину, који су реално планирани у складу са потребама 

установе, што показују остварени приходи у претходно наведеном одељку. УО  установе 

је на седници одржаној дана 27. 01. 2022. године донео План ЈН за 2022. годину број 404-

44/2022-01. Одлуку о изменама и допунама Плана ЈН установе за 2022. годину донете су 

на седницама одржаним 07.07.2022. и 29.08.2022.године.  

      У сарадњи са службеником за јавне набавке учествовала сам у процесу припреме 

документације и спровођењу јавних набавки како би се васпитно-образовни процес 

оптимално изводио и установа несметано функционисала. 

    Спроведене су следеће набавке: 

Отворени поступци 

- Храна, намирнице и вода ЈН бр. 10/2021, обликована у 8 партија: Хлеб и пециво, Млеко 

и млечни производи, Месо и месне прерађевине, Риба, Воће и поврће, Смрзнуто и 

конзервирано воће и поврће, Остали прехрамбени производи и Природна вода за 

водомате; 

- Дечији креветићи ЈН бр. 1/2022; 

- Електрична енергија ЈН бр. 2/2022; 

- Справе за дечија игралишта ЈН бр. 3/2022; 

- Средства и прибор за одржавање хигијене ЈН бр. 4/2022, обликована у две партије, и то: 

Хемијска средства за одржавање објеката и Папирна и пластична галантерија, прибор за 

хигијенско одржавање и остали производи; 

- Горива и мазива ЈН бр. 5/2022; 

- Осигурање имовине, запослених и возила ЈН бр. 6/2022; 

-Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета, дезинсекција и 

дератизација ЈН бр. 7/2022; 

-Канцеларијски материјал ЈН бр. 8/2022, обликована у две партије, и то: Папир за 

копирање и штампање и разни материјали и Тонери за штампаче и фотокопир апарате; 

- Кухињска опрема ЈН бр. 9/2022; 

- Природна вода за водомате ЈН бр. 10/2022 

 

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама  

Фотографисање деце, Microsoft Office пакети, Поправка електричних инсталација у 

објекту „Невен“,  Сервисирање и набавка делова за возило, Дезинфекција санитарног 

цевовода у новом објекту, Заставе, Лекови, Услуга изнајмљивања и одржавања стаза, 

Лиценце за Windows систем, Прање тепиха и плочица, Сервис троетажне печењаре и 

казана, Сервис рачунара, Дечији пакетићи, Дечије играчке бибот, Постављање заливног 

система (кап по кап), Услуга испитивања радне околине, Постављање спољних плочица 

на тераси, Трактор косачица, Медицинска опрема, Преглед система за аутоматску дојаву 

пожара, Услуга сервиса казана, Услуга превоза путника, Услуга имплементације 

електронских рачунара у пословање, Венецијанер завесе, Сервисирање клима уређаја, 

Испорука и монтажа клима уређаја, Штампање дечијих фотографија у боји, Уградња 
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алуминијумских врата и прозора, Униформе за запослене, Израда акта о процени ризика, 

Израда пројектне документације за дечије игралиште у објекту Лабуд, Еталонирање 

термометра, Преглед гасних инсталација по објектима Установе, Услуга стручног 

надзора за справе, Дидактичка средства, Постељина за децу. 

       Са начелником за инвестиције у општини Инђија пратила спровођење завршних 

радова на изградњи новог вртића у блоку 21 и доградњи објекта “Невен“. 

 

 

5.3.Управљање административним процесима 

 

      Установа поседује документа, планове, правилник и остале акте, благовремено 

доноси измене и допуне у складу са законским процедурама. У оквиру административно 

општих послова, донето је решење о систему вођења евиденције предмета путем 

скраћеног деловодника по класификационим знацима за 2022. годину. 

      Установа је 16.12.2021. поднела Покрајинском секретаријату за образовање, прописе 

и националне мањине захтев за полагање испита за лиценцу 3  васпитача  и уплатила 

трошкове полагања испита.  

      Вршила сам надзор над поштовањем процедура у вођењу прописане документације у 

оквиру ВОР-а , вршила надзор над  уношењем података у Летопис и Матичну књигу 

установе и  података у ЈИСП. Архиву "Срема" 27.04.2022. године достављен је препис 

архивске књиге  за 2022. годину ради увида у документацију насталу радном установе за 

ту годину. 

      Послато је обавештење родитељима чија деца нису уписана или не похађају редовно 

ППП (случај А.Р.). 

      Учествовала сам у припреми извештаја и изради планова на нивоу установе и 

образлагала их на ВОВ, СР,УО, Општинском већу, Савету за друштвене делатности и 

Скупштини Општине Инђија. 

 

 

6.ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

            

      У сарадњи са секретаром установе наставила сам праћење важећих законских  и 

подзаконских  прописа  и то првенствено Закона  о основама система образовања и 

васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о буџетском 

систему, Закона о раду, Закона о општем управном поступку, као и Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плате запослених у јавним службама, Колективног  

уговора код послодавца ПУ „Бошко Буха“ Инђија, и општим актима  установе. 

      Упућен је предлог за измене и допуне Одлуке о мрежи јавних предшколских установа 

на територији општине Инђија Скупштини општине Инђија ради укључивања у мрежу 

јавних установа новог објекта, "Лабуд" у Инђији, која је на седници одржаној 24.09.2021. 

донела одлуку о истом. 

       На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код 

корисника јавних средстава од 26.05.2020., установа је 07.10.2021. године  расписала 

конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 27  лица и 6 лица на одређено време 

преко 60 дана ради замене одсутних запослених. Након спровођења конкурсне процедe 

донето је Решење о избору кандидата 21.12.2021. а 14.01. 2022. године  извршен је  пријем 
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у радни однос наведених лица. Тренутно  у установи је запослено 151 лице на неодређено 

време.  

       Установа је поднела Покрајинском секретаријату за образовање, прописе и 

националне мањине захтев бр.60-400/2022-01 од 12.08.2022. за верификацију са 

Елаборатом о испуњености услова за рад и обављање делатности у  издвојеном одељењу-

објекту„Лабуд“ у Инђији. 

      Запослена М.Т. на пословима медецинске сестре -васпитача  и С.Б.на пословима 

превентивне здравствене заштите су 23.06.2022. године телефонским путем и писаном 

изјавом пријавиле случај насиља који је изазван од стране родитеља М.Б. у простору 

установе,  током пријема и отпуста детета. У циљу заштите запослених предузела сам 

мера у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање и дана 24.06.2022. обавестила  полицију, која је сачинила 

службену белешку. Такође је обављен разговор са родитељ М.Б. у циљу проналажења 

конструктивног решења и смиривање учесника у насиљу. 

 

6.2. Израда општих аката и њихова примена  

   

      У установи је обезбеђено поштовање и примена прописа и општих аката.   

      У овом периоду донет је Правилник о организацији о систематизацији послова у ПУ 

„Бошко Буха“ у Инђији бр.110-429/2022-01 од 24.08.2022., Измене Пословника о раду 

Савета родитеља бр. 06-432-2/2021-01 од 14.09.2021., Правилник о допунама Правилника о 

службеној,заштитној и радној одећи и обући запослених бр. 06-89-7/2020-01 од 12.02.2022. 

, Правилник о изменама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

деце у установи, бр.06-119-01/2022-01 од 07.03.2022.године, Акт о процени ризика бр.160-

401/2022-01   од 12.08.2022., Правилик о безбедности и здрављу на раду бр.16-433/2022-01 

од 24.08.2022. и Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад бр.16-

434/2022-01 од 24.08.2022. године. 

      УО је на седници одржаној 30.06.2022. донео нови Статут  ПУ „Бошко Буха“. Разлог 

за доношење новог статута  је дужност  установе да  у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу Измена Закона о предшколском васпитању и образовању, 05. јануара 

2022. усагласи статут, организацију и начин рада са наведеним  законом. Захтев за 

сагласност бр.06-100-1/2022-01 од 14.07.2022. године достављен је Скупштини општине 

Инђија. 

     Запослени су информисани и упознати са садржајем наведених аката  на седницама 

ВОВ, УО а објављивањем на огласној табли и сајту установе обезбеђена је доступност. 

  

 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

     

      У радној 2021/2022. години извршено је 11 инспекцијских надзора и то 6 ванреддних 

и 5 редовних надзора.. 

 

1.Просветна инспекција  

 

      У току радне 2021/2022 . године у Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија 

извршен је један редован инспекцијски надзор и четири ванредна   надзора  просветне 

инспекције. 

      Први ванредан  инспекцијски надзор извршен је 18. јануара 2022. године  у вези  

провере навода из обавештења ПУ"Бошко Буха"  од јануара 2022. године, везано за 

непохађање припремног предшколског програма од стране детета Р.А. достављеног 
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просветном инспектору. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-

3/2020-IV-05 од 21.јануара 2022. године у којем је просветни инспектор констатовао да 

ПУ"Бошко Буха" не поступа супротно законским и осталим важећим прописима али и 

актима ПУ"Бошко Буха"у Инђији, осим  у случају који се односи на обавештавање 

јединице локалне самоуправе о деци која не похађају припремни предшколски програм, 

најкасније 15 дана од дана престанка редовног похађања. 

       Други  ванредан инспекцијски надзор извршен је 14. јуна 2022. године  у вези  

провере навода из представке  родитеља Ј.М. из Чортановаца, поднете путем 

пуномоћника Адвокатске канцеларије Владимир В.Савић, Нови Сад, просветном 

инспектору општине Инђија на рад  ПУ"Бошко Буха"у Инђији, везано за несрећан 

догађај-повреду млдб Ј.В.  Након извршеног надзора просветни инспектор је у записнику 

број 614-1-50/2022-IV-05 од 17.06.2022. године констатовао  да установа није поступила 

супротно законским и осталим важећим прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у 

Инђији, осим  у случају који се односи на поштовање процедура поступања запослених  

у установи у случају физичког повређивања. 

       Трећи ванредан инспекцијски надзор извршен је 14. јуна 2022. године у вези  провере 

навода из представке родитеља Ж.Д. из Бешке, поднета електронским путем 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине, Нови 

Сад, на рад ПУ"Бошко Буха"у Инђији, везано за упис детета у установу,објекат 

„Маслачак“ а која је уступљена на надлежност просветном инспектору општине Инђија. 

Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-51/2022-IV-05 од 14.јуна 2022. 

године у којем је просветни инспектор констатовао да ПУ"Бошко Буха" не поступа 

супротно законским и осталим важећим прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у 

Инђији. 

      Четврти  ванредан инспекцијски надзор извршен је 14. јула 2022. године  године  у 

вези  провере навода из представке групе родитеља из Бешке, поднета електронским 

путем Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

мањине, Нови Сад, на рад ПУ"Бошко Буха"у Инђији, везано за промену васпитача у 

групи, померање ручка за децу и анексе уговора за боравак деце у установи и радно време 

установе, а која је уступљена на надлежност просветном инспектору општине Инђија. 

Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-73/2022-IV-05 од 20.јула 2022. 

године у којем је просветни инспектор констатовао да ПУ"Бошко Буха" не поступа 

супротно законским и осталим важећим прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у 

Инђији. 

       Редован инспекцијски надзор од стране општинског просветног инспектора извршен 

је 11.  марта 2022. године. Надзор је вршен према контролним листа са тачкама прегледа: 

обављање делатности установе, општа акта установе, органи установе, извештаји о раду, 

планирање и програмирање рада установе, упис деце и формирање васпитних група, 

права детета, евиденција и јавне исправе, радни однос и равноправни статус запослених,  

и примена Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Након 

извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-27/2021-IV-05 од 17.марта  2022. 

године у којем је просветни инспектор констатовао да није уочио незаконитости у 

поступању установе осим у случајевима описаним у групи питања, бр.1 „Обављање 

делатности васпитања и образовања“ и бр.6." Упис деце ,формирање група" из контролне 

листе KL -001-02/02. На основу утврђеног чињеничног стања просветни инспектор је 

наложио  мере да директор исходује Акт о верификацији објекта „Лабуд“ и  усклади број 

деце која се уписују у групе са одредбама Закона о ПВО са решењем о утврђивању 
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већег,односно мањег броја деце у ПУ и да се УО установе упозна са горе наведеним 

записником.      

         

2. Санитарна инспекција  

      Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 

Оделење у Сремској Митровици , Оделење за санитарну инспекцију Сремска Митровица 

у току радне године извршио је  5 инспекцијских  назора у објектима: 

-22.02.2022.год. у објекту „Сунце“ Инђија (редован надзор)- Записник број:138-53-00065-

6/2020-14 од  22.02.2022. год. / нису наложене мере установи/; 

-29.03.2022.год.  у објекту "Маслачак" у Бешки,  (редован надзор)- Записник број:138-53-

00203-4/2022-14 од  29.03.2022. год. / нису наложене мере установи/; 

-31.03.2022.год.  у објекту "Цврчак" у Крчедину,  (редован надзор)- Записник број:138-

53-00204-3/2022-14 од  31.03.2022. год. / нису наложене мере установи/; 

-01.04.2022.год.  у објекту "Сунцокрет" у Новим Карловцима,  (редован надзор)- 

Записник број:138-53-00206-3/2022-14 од  01.04.2022. год. / нису наложене мере 

установи/; 

-20.06.2022.год.  Записник о инспекцијском надзору-ванредан бр.138-53-00576-2/2022-14 

од 20.06.2022.год./ Предмет инспекцијског надзора је, по захтеву установе, потврђивање 

испуњености санитарно- хигијенских услова у циљу исходовања решења о верификацији 

за новоотворени објекат „Лабуд“ у Инђији, које издаје надлежно министарство 

републике Србије, а којим се потврђује испуњеност за рад о обављање делатности 

установе. У истом нису наложене мере установи /; 

 

3. Инспекција из одељења за ванредне ситуације у Сремској Митровици– заштита од 

пожара 

 

      Дана 13.09.2021. године извршена је саветодавна посета од стране инспектора из 

одељења за  ванредне ситуације – заштита од пожара,  МУП-а у Сремској Митровици.  

Предмет инспекцијског надзора је био увид у стање примењених мера заштите од 

пожара. Након реализоване саветодавне посете у записнику бр.217.17-13810/21 од 

17.09.2021. године, пожарни инспектор је установио да се поштују све законом 

прописане мере заштите од пожара, односно да објекти установе су снабдевени 

електро,громобранским и унутрашњим гасним инсталацијама, постоји разведена спољна 

и унутрашња мрежа за гашење пожара и довољан број апарата за почетно гашење пожара 

прахом.  

      Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима. 

 

        5.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
 

Помоћник директора је радила по плану и програму који је саставни део Годишњег 

програма рада установе. У току радне 2021/2022. године су реализоване планиране 

активности : 

− планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног рада;  

− саветодавни рад са запосленима и родитељима;  

− рад у стручним већима, стручним активима и тимовима , 
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− сарадња са локалном заједницон и другимм културно образовним установама  

− рад на маркетингу установе 

 

AКТИВНОСТИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ 

Планирање и 

организовање 

остварења програма 

ВО рада 

 

 

Учествовала у изради  Извештаја о извршењу 

годишњег плана рада и Годишњег Плана рада 

Установе .  

Пружала помоћ и подршку директору везано за 

организацију рада и  за реализацију васпитног 

образованог рада. 

Активно учестваовала у планирању стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

запослених и планирала сопствено стручно 

усавршавање и  професионални развој. 

Координирала тимом за професионални 

развој,учествовала у изради плана стручног 

усавршавања као и изради инструмената за 

обраду и анализу података ,  

Пратила реализацију плана и програма, 

поштовање кућног реда, поштовање правила 

понашања и протокола о безбедности деце. 

Учествовала у изради периодичних и годишњих 

анализа и извештаја о  остварењу Годишњег 

плана Установе 

Учествовала у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао ,  у 

комисији за упис деце у ПУ,као и у комисији за 

пријем кандидата у радни однос, 

Редовно обилазила васпитне групе и објекте 

ради унапређења рада установе 

Организовала  и пратила реализацију дечијих 

сусрета , смотри,конкурса и такмичења 

  

Август, 

септембар  

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Учешће у избору 

радних листова и 

часописа за децу у 

радној 2021/2022. 

години 

Активи васпитача припремних предшколских 

група 

 

Септембар

октобар 

Учешће у културним 

манифестацијама и 

додатним облицима 

рада са децом, 

сарадња са 

друштвеном средином 

и локалном заједницом 

 

Удружење пчелара “Рој” Инђија 

 “ Дани меда” 

Септембар 

2021. 

године 

Дечија недеља Октобар 

2021. 

године 

Сарадња са Црвеним крстом Инђија Мај,2022. 

године 

Светски дан породице (обележен у свим 

објектима предшколске установе) 

Мај, 

2022. 

године 
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Израда спискова деце за осигурање  септембар, 

октобар 

2021год. 

Сарадња са интерресорном комисијом, домом 

здравља, основним школама, центром за 

социјални рад,савезом спортова општине Инђије 

Током 

године 

Сарадња са Школском 

управом 

Анкете,упитници Током 

године 

Сарадња са 

родитељима   

 

 Сарадња са родитељима кроз различите облике 

рада: општи родитељски састанци, организоване 

приредбе (завршна приредба итд.) , савет 

родитеља, индивидуални разговори са 

родитељима , постављање садржаја за родитеље 

на сајт и фејсбук страницу предшколске 

установе,као и прослеђивање садржаја путем 

вибер група у сарадњи са васпитачима, 

Свакодневна комуникација са родитељима 

везано и за електронски упис деце у ПУ . 

Покретала  иницијативе за учешће родитеља у 

заједничким активностима са децом и 

васпитачима  

 

Током 

године 

Организовање   рада у 

вези са Дечијом 

недељом, позоришним  

представама  за децу 

Хуманитарне акције ,Конвенција о правима 

детета,пријем деце код председника општине 

музички,спортски дан…) 

04.10.-

10.10.2021. 

Позоришне представе за децу Октобар-

јун 

Педагошко- 

инструктивни рад 

( васпитачи деце 

јасленог 

узраста,васпитачи деце 

од 

3 год. до поласка у 

школу и 

васпитачи-

приправници) 

 

Праћење  рада и реализације , вредновање 

квалитета васпитно- образовног рада, 

успешности  васпитача,медицинских  сестара     

у васпитно- образовном процесу 

Увид у радне  књиге рада, планове рада и 

давање сугестије у вези са истим 

Током 

године 

Организација стручних 

актива, тимова и  

припремање 

материјала за  Стручно 

веће  

Сарадња са директором ,стручним сарадницима  

у унапређивању свих видова реализације 

васпитно-образовног рада,а у интересу свих 

учесника васпитно-образовног процеса 

Учествовала у раду васпитно образовног 

већа,педагошког колегијума ,стручних актива ,и 

у свим тимовима установе.  

Током 

године 

Организовање  рада у 

вези са заменом 

одсутних радника   

(васпитно-образовног 

особља) 

Сарадња са главним васпитачима објеката и 

информисање директора о тренутном стању, 

Рад у васпитним групама ради замене одсутних 

радника, у објекту ''Сунце'',током целе године 

 

Током 

године 
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Рад са студентима на 

стручној пракси 

 

 

Подстиче студенте да претапају и употребе 

теоријска знања у практична умећа. 

Води евиденцију  долазака студената на стручну 

праксу 

Током 

године 

Организовање сарадње 

са  стручним 

удружењима васпитача 

деце од 3 год. до 

поласка у 

школу,васпитача деце 

јасленог 

узраста,здравствених 

радника  

Савез удружења здравствених радника Србије, 

Удружење нутрициониста-дијететичара ПУ 

Србије, Удружење васпитача Војводине, Центар 

за неформално образовање ''Други корак'', Савез 

удружења медицинских сестара предшколских 

установа Србије 

Током 

године 

 

 

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И 

ПЕДАГОГШКОГ КОЛЕГИЈУМА УСТАНОВЕ 
 

5.5.1. Извештај о раду васпитно-образовног већа 

 

 Васпитно образовно веће предшколске усатнове  је  у току радне 2021/2022. 

године одржало укупно пет седница. Наведени стручни орган  кога чине васпитачи, 

медицинске сестре, сарадници и стручни сарадници,  разматрао је и одлучивао о 

питањима из своје надлежности као што су: анализирање и усмеравање рада стручних 

тела на унапређивању васпитно-образовног рада, утврђивање програма сталног стручног 

усавршавања васпитача, стручних сарадника и сарадника,реализација планова и 

програма рада,  предлагање органу управљања установе мера за побољшање услова рада, 

разматрање рада стручних органа и директора установе и др.  

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање записника са  седнице ВО већа 

одржане дана 30.08.2021.године 

2.Усвајање програма рада ВО већа за радну 

2021/2022.годину  и избор записничара  

3.Разматрање и усвајање Извештаја о 

извршењу Годишњег плана рада ПУ "Бошко 

Буха" за 2020/2021.годину 

4.Упознавање са Оперативним планом    

организације и остваривања ВОР-а са децом у 

2021/2022.години 

5.Усвајање предлога за формирање стручних 

актива и тимова  у радној 2021/2022.години 

6.Усвајање програма заштите од ДНЗЗ и 

инклузивног програма у радној 

2021/2022.години 

7.Усвајање  Плана стручног усавршавања у 

радној 2021/2022.години 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

14.09.2021. 
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8.Усвајање  Акционог плана за реализацију 

циљева Развојног плана за радну 

2021/2021.годину 

9. Предлог плана извођења излета у природи у 

радној 2021/2022. години 

10. Доношење  одлуке о потреби набавки 

дидактичких средстава и дидактичко 

игровних средстава  у ВОР-у за радну 

2021/2022. годину,  на образложени предлог 

стручних актива 

11.Размарање и доношење Годишњег плана 

рада ПУ "Бошко Буха" за радну 

2021/2022.годину 

12.Текућа питања  

1.Усвајање записника са седнице ВОВ одржане 

дана 14.09.2021.године 

2.Давање предлога за доделу "Светосавске 

повеље" за посебан допринос у образовању у 

2021.години                                                                             

3.Подношење Извештаја  са стручне 

конференције за васпитаче "Доживљај и 

схвартање простора кроз искуства деце и 

одраслих у ВО процесу  "; Тара од 02.12.2021. 

-05.12.2021.године                                                                            

4.Упознавање са новим Правилником о 

стручном усавршавању и напредовању у звање 

наставника,васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“ бр. 109 од 

19.11.2021.године)                                                                                 

5. Упознавање са Економском ценом боравка 

деце у ПУ-усклађивање са Правилником о 

мерилима за утврђивање цена услуга у дечјим 

установама („Службени гласник РС“ 

бр.87/2021)                                                                  

6.Информације о раду у току зимског распуста             

7.Текућа питања  

 директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

23.12.2021. 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја о 

остваривању Развојног плана установе у  I 

полугодишту радне 2021/22.године 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора у периоду од 01.09.2021.године до 

16.01.2022. године 

3.Разматрање Извештаја о резултатима 

самовредновања у првој области квалитета: ВО 

рад , стандард: Планирање и програмирање 

ВОР-а је у функцији подршке дечијем учењу и 

развоју 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

25.01.2022. 

онлајн 

седница 
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4. Праћење остваривања плана стручног 

усавршавања у I полугодишту радне 

2021/22.године 

5. Разматрање и усвајање извештаја о раду 

тима за инклузивно образовање у I 

полугодишту радне 2021/22.године 

6.Анализа реализације програма заштите од 

ДНЗЗ у радној 2021/2022.години 

7. Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији ВОР-а у I полугодишту радне 

2021/22.године 

8. Разматрање и усвајање извештаја  о 

реализацији различитих облика и програма 

рада у I полугодишту радне 2021/22.године 

9. Текућа питања  

1. Усвајање записника са са седнице васпитно-

образовног већа одржане дана 25.01.2022. 

године 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном 

усавршавању запослених у радној 

2021/2022.години                                                   

3.Разматрање Извештаја о резултатима 

самовредновања у радној 2021/2022. години    

4.Разматрање Извештаја комисије о завршеном 

упису деце у радну 2021/2022.годину    

5.Разматрање Извештаја  о извођењу излета за 

ППП у радној 2021/2022. години 

6.Информације о имплементацији пројекта 

„Подршка локалним самоуправама за ширење 

добрих политика и пракси подршке 

родитељству“ (МПНТР, УНИЦЕФ И ЛЕГО 

ФОНДАЦИЈА)                                                      

7.Организација дежурства у току летњег 

распуста                                                                   

8.Упознавање са распоредом рада васпитно-

образовног особља у радној 2022/2023. години                    

9.Доношење  Одлуке о потреби набавки 

дидактичких средстава и дидактичко игровних 

средстава  у ВОР-у за радну 2022/2023. годину,  

на образложени предлог стручних актива       

10.Текућа питања 
 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

24.06.2022. 

1. Усвајање записника са седнице васпитно-

образовног већа одржане 24.06.2022.године 

2. Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији ВОР-а у радној 2021/22.године 

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду 

стручних тимова и актива у радној 

2021/22.године 

директор 

помоћник директора 

стручни сарадници 

31.08.2022. 
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4. Разматрање и усвајање извештаја о раду 

тима за инклузивно образовање у  радној 

2021/22.године 

5.Анализа реализације програма заштите од 

дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања у радној 2021/2022.години 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о 

остваривању Развојног плана установе у  

радној 2021/22.године 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора за  радну 2021/2022. години 

8. Разматрање и усвајање Извештаја о 

извршењу Годишњег плана рада ПУ "Бошко 

Буха" за 2021/2022.годину 

9.Упознавање са Правилником о календару за 

основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за  радну  2022/2023. годину 

10. Оквирни план рада у септембру  

11.Текућа питања  

 

 

5.5.2. Извештај о раду педагошког колегијума  

 

Педагогшки колегијум предшколске усатнове  је  у току радне 2021/2022. године 

одржало укупно четири седница. Наведени стручни орган  кога чине директор, помоћник 

директора,главни васпитач,руководиоци стручних актива,координатори  тимова 

Установе, сарадници и стручни сарадници. Радом Колегијума руководи директор 

Установе Јелена Кресоја. Колегијум је доносио препоруке и закључке,  разматрао је и 

одлучивао о питањима из своје надлежности као што су:  

- унапређење организације рада у Установи 

- координација у циљу остваривања основних функција Установе 

- предлагање  мера за унапређивање основних функција Установе 

- унапређивање тимског рада  

- праћење реализације задатака планираних Годишњим планом рада Установе, 

Развојним планом Установе 

 
САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање плана рад педагошког колегијума 

за радну 2021/2022.годину и избор 

записничара 

2.Формирање стручних актива тимова у  

радној 2021/2022.години ( давање предлога за 

чланове и координаторе, подела задужења) 

3. Предлог Оперативног плана организације и 

остваривања ВОР-а са децом у 

2021/2022.години 

4. Планирање стручног усавршавања у радној 

2021/2022.години 

5. Планирање сарадње са породицом у радној 

2021/2022.години 

Директор,                                  

Помоћник  директора,   

Стручни сарадници,                                   

Главни васпитач,                

Руководиоци стручних 

активи,                                       

Координатори тимова  

14.09.2021. 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

226 
 

6. Планирање сарадње са другим установама и 

организацијама у радној 2021/2022. години 

7.Планирање учешћа на јавним 

манифестацијама у радној 2021/2022. години 

8.Предлог Акционог план за реализацију 

циљева Развојног плана за радну 

2021/2022.годину 

9. Разматрање предлога програма заштите од 

ДНЗЗ и инклузивног програм у радној 

2021/2022.години 

10. Предлог плана извођења излета у природи 

у радној 2021/2022. години 

11. Разматрање достављених радних листова у 

установу и избор најмање три радна листа на 

основу утврђених критеријума за избор радних 

листова 

12. Договор око термина за извођење завршне 

активности приправника стажиста пред 

комисијом  ПУ „Бошко Буха“Инђија и  предлог 

за утврђивање ментора за праћење рада 

приправника у радној 2021/2022.годину 

13.Размарање понуда и плана  за позоришне 

представе у радној 2021/2022. године 

14. Разно  
1.Разматрање и усвајање Извештаја о 

остваривању Развојног плана установе у  I 

полугодишту радне 2021/22.године 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора у периоду од 01.09.2021.године до 

16.01.2022. године 

3.Разматрање Извештаја о резултатима 

самовредновања у првој области квалитета: 

ВО рад , стандард: Планирање и програмирање 

ВОР-а је у функцији подршке дечијем учењу и 

развоју 

4.Праћење остваривања плана стручног 

усавршавања у I полугодишту радне 

2021./22.године 

5.Разматрање и усвајање извештаја о раду тима 

за инклузивно образовање у I полугодишту 

радне 2021/22.године 

6.Анализа реализације програма заштите од 

дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања у радној 2021/2022.години 

7.Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији ВОР-а у I полугодишту радне 

2021/22.године 

8.Разматрање и усвајање извештаја  о 

реализацији различитих облика и програма 

рада у I полугодишту радне 2021/22.године 

Директор,                                  

Помоћник  директора,   

Стручни сарадници,                                   

Главни васпитач,                

Руководиоци стручних 

активи,                                       

Координатори тимова 

24.01.2022. 
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9. Текућа питања                                                                                                                

1.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном 

усавршавању запослених у радној 

2021/2022.години                                               

2.Разматрање Извештаја о резултатима 

самовредновања у радној 2021/2022. години                    

3.Разматрање Извештаја комисије о завршеном 

упису деце у радну 2022/2023.годину                                                

4.Разматрање Извештаја  о извођењу излета за 

ППП у радној 2021/2022. години                           

5.Текућа питања 
 

Директор,                                  

Помоћник  директора,   

Стручни сарадници,                                   

Главни васпитач,                

Руководиоци стручних 

активи,                                       

Координатори тимова 

24.06.2022. 

1.Усвајање записника са седнице педагошког 

колегијума одржане 24.06.2022.године 

2.Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији ВОР-а у радној 2021/22.године 

3.Разматрање и усвајање извештаја о раду 

стручних тимова и актива у радној 

2021/22.године 

4.Разматрање и усвајање извештаја о раду тима 

за инклузивно образовање у  радној 

2021/22.године 

5.Анализа реализације програма заштите од 

дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања у радној 2021/2022.години 

6.Разматрање и усвајање Извештаја о 

остваривању Развојног плана установе у  

радној 2021/22.године 

7.Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора за  радну 2021/2022. години 

8.Разматрање и усвајање Извештаја о 

извршењу Годишњег плана рада ПУ "Бошко 

Буха" за 2021/2022.годину 

9.Упознавање са Правилником о календару за 

основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за  радну  2022/2023. годину 

10. Оквирни план рада у септембру  

11.Текућа питања  

Директор,                                  

Помоћник  директора,   

Стручни сарадници,                                   

Главни васпитач,                

Руководиоци стручних 

активи,                                       

Координатори тимова 

29.08.2022. 

 

 
5.5.3. Извештај о раду стручног актива медицинских сестара васпитача  
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Чланови стручног актива медицинских сестара јаслених група су биле 

медицинске сестре-васпитачи.  Основни циљ актива је био успешна реализација 

планираних програмских задатака неге и васпитног рада узраста до 3 године.  

Полазиште у раду актива је било унапређење физичког окружења , тимски рад и 

професионализам, заснован на размени позитивних искустава из праксе, размена 

искуства у организацији прилика за учење полазећи од посматрања и праћења детета, као 

и развијање сарадње са породицом у свим сегментима програма.                                                                                                                                                 

Одржано  је три сусрета актива, чијим радом је координирала медицинска сестра 

васпитач у сарадњи са стручним сарадницима. 

Руководилац – координатор : Мишић Весна 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање програма рада актива,избор 

руководиоца и 

записничара,                                                                                      

2. Анализа реализације плана адаптације,      

3.Препоруке за планирање сарадње са 

породицом, 4.Упознавање са акционим планом за 

унапређење рада установе на основу резултата 

самовредновања у области ВОРа – социјална 

средина и Планом самовредновања у радној 

2021/2022.                                                                        

5.Планирање недељних састанака тимова 

установе,    6. Предлог активности у Дечијој 

недељи,                                   За руководиоца 

актива изабрана је медицинска сестра васпитач 

Весна Мишић а за записничара медицинска 

сестра васпитач Маја Зобеница. Медицинске 

сестре  васпитачи изнели су тренутно стање у 

групама по објектима и ток адаптације до сада. 

Такође на овом Активу, договорено је да 

васпитачи на нивоу објекта реализују недељне 

састанаке, сходно ритму њиховог објекта изаберу 

дан и сатницу реализовања истог, те да се већ 

наредне недеље на првом састанку Тима 

договоре и изнесу предлоге и идеје око 

релизације активности у току Дечије недеље. 

медицинске сестре 

 

психолог, 

 

  

 психолог 

 

 

 

 

помоћник директора 

 

 

 

 

29.09.2022. 

1.Евалуација реализације програма  ВОР-а у 

првом полугодишту                                                                                                   

2.Извештај о извршеном самовредновању у 

области ВОР-а, стандард 1.3 планирање и 

програмирање ВОР-а у фукцији подршке дечијем 

учењу и развоју                          3. Извештај о 

стручној посети П.У. „Радосно детињство“, Нови 

Сад вртић „Калимеро“                                  4. 

Презентација стручног рада „Правила у групи и 

вртићу из перспективе деце као оквир за грађење 

односа“ (Психолог Н.А.Ђилас)  

1.Сунце-психолог 

Неда А.Ђилас                                             

Невен,Лабуд-

психолог Маја Гак                                            

Маслачак-педагог 

Узелац Јадранка 

2.психолог Неда Ђ.                              

3.медицинске сестре 

 

4.психолог 

 

 

24.01.2022. 

Google 

Meet 
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Након прочитаних извештаја о реализацији 

програма у првом полугодишту, стручни 

сарадници су дали предлоге медицинским 

сестрама васпитачима како да у наредном периоду 

побољшају сарадњу са родитељима која је у 

већини васпитних група била слабија у 

претходном периоду. Васпитачи који су били у 

стручној посети у Новом Саду приказали су нам 

презентацију и поделили своје утиске са нама, те 

започели дискусију о различитим могућностима 

око уређења простора. По заједничком договору 

ову тему ће детаљније васпитачи разрадити на 

Тимовима објекта. 

1. Анализа реализације програма неге и  ВОРа у 

радној 2021/22 години                                                                    

2. Извештај са стручног усавршавања (стручни 

сусрети васпитача ПУ Србије)                                                                          

3.Извештај о стручној посети вртићу у Новим 

Бановцима                                                                                                

4.  Извештај о реализованим планираним 

активностима у циљу подршке транзицији 

(породица-јасле) по групама и објектима                                                                                       

5. Извештај о раду Тимова објекта-у другом 

полугодишту радне 2021/22                                                            

6. Предлог Стручног Актива за набавку 

дидактичких игровних средстава за радну 

2021/22 год 7. Разно 

1.Сунце-психолог 

Неда А.Ђилас                                             

Невен,Лабуд-

психолог Маја Гак                                            

Маслачак-педагог 

Узелац Јадранка 

2.Баквић Ј,Јовић Г.  

3. медицинске сестре 

4. медицинске сестре 

 

 

5. медицинске сестре 

 

6.помоћник директора  

 

 

23.06.2022.  

 

 

 

5.5.4. Извештај о раду стручног актива васпитача који раде програм рада са децом 

од 3 године до укључивања у Припремни предшколски програм 

 

Чланови Стручног актива су били  васпитачи узрасних група од 3 до 5,5 година и 

то  су васпитачи млађих,средњих,мешовитих и старијих васпитних група.. Полазиште у 

раду актива је било унапређење физичког окружења , тимски  рад  у развијању тема и 

пројеката, реализују недељних састанака Тимова објеката,  евалуацији и документовању 

дечјег развоја и учења, као и  развијање партнерства са породицом и коришћење ресурса 

локалне заједнице у функцији игре и учења.                                                                                                                                                        

Ове радне године је одржано три сусрета актива, чијим радом је координирао васпитач у 

сарадњи са стручним сарадницима. 

Руководилац: Ана Сурла 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Усвајање програма рада Актива, 

избор руководиоца и записничара                                                        

2 Анализа реализације плана 

васпитачи 

                                                                                                                                           

 

 

30.09.2021. 
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адаптације, стање у групама и 

услови за реализацију програма.                                                        

3.Планирање сарадње са 

породицом и локалном заједницом                                                                                

4. Упознавање са Акционим 

планом за унапређивање рада 

установе на основу резултата 

самовредновања у области ВОР-

социјална средина и план 

самовредновања у 2021/22 години                                                                              

5. Планирање недељних састанака 

Тимова објекта 6. Предлог 

активности у Дечијој недељи 

(4.10.-10.10.2021.)  

За руководиоца актива изабрана је 

васпитач Ана Сурла а за 

записничара васпитач Наташа 

Ћућуз. Главни васпитачи изнели су 

тренутно стање у групама по 

објектима и ток адаптације до сада. 

Такође на овом Активу, договорено 

је да васпитачи на нивоу објекта 

реализују недељне састанаке, 

сходно ритму њиховог објекта 

изаберу дан и сатницу реализовања 

истог, те да се већ наредне недеље 

на првом састанку Тима договоре и 

изнесу предлоге и идеје око 

релизације активности у току 

Дечије недеље. 
 

психолог Неда А.Ђилас 

                                       

 

 

 

психолог Неда А.Ђилас 

 

 

 

 

 

помоћник директора                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

1.Евалуација реализације програма 

 ВОР-а у првом 

полугодишту                                                                                    

2. Извештај о извршеном 

самовредновању у области ВОР-а, 

стандард 1.3 планирање и 

програмирање ВОР-а у фукцији 

подршке дечијем учењу и развоју              

3. Извештај о стручној посети П.У. 

„Радосно детињство“, Нови Сад 

вртић „Калимеро“                               

4. Презентација стручног рада 

„Правила у групи и вртићу из 

перспективе деце као оквир за 

грађење односа“ (Психолог 

Н.А.Ђилас)  

Након прочитаних извештаја о 

реализацији програма у првом 

1.Сунце-психолог Неда А.Ђилас                                             

Невен,Лабуд-психолог Маја Гак                                            

Маслачак,Бамби,Ђурђевак,Цврчак, 

Сунцокрет,Пчелица,Бубамара-

педагог Узелац Јадранка 

    

 

психолог Неда А.Ђилас 

 

 

васпитачи 

 

 

24.01.2022. 

Google 

Meet 
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полугодишту, стручни сарадници 

су дали предлоге васпитачима како 

да у наредном периоду побољшају 

сарадњу са родитељима која је у 

већини васпитних група била 

слабија у претходном периоду. 

Васпитачи који су били у стручној 

посети у Новом Саду приказали су 

нам презентацију и поделили своје 

утиске са нама, те започели 

дискусију о различитим 

могућностима око уређења 

простора. По заједничком договору 

ову тему ће детаљније васпитачи 

разрадити на Тимовима објекта. 

1.Анализа реализације програма в-

о рада у радној 2021/22 години                                                                                 

2. Извештај са стручног 

усавршавања (стручни сусрети 

васпитача ПУ Србије)                                                    

3. Извештај о реализованим 

планираним активностима у циљу 

подршке транзицији (породица-

вртћ, јасле-вртић, вртић-ппп) по 

групама и објектима                                                                                      

4. Извештај о раду Тимова објекта-

у другом полугодишту радне 

2021/22                                                                  

5. Предлог Стручног Актива за 

набавку дидактичких игровних 

средстава за радну 2021/22 год  
 

  1.Сунце-психолог Неда А.Ђилас                                             

Невен,Лабуд-психолог Маја Гак                                            

Маслачак,Бамби,Ђурђевак,Цврчак, 

Сунцокрет,Пчелица,Бубамара-

педагог Узелац Јадранка 

                                                         

2.васпитачи,помоћник директора 

3.психолог Неда А. Ђилас, 

васпитачи, 

4.васпитачи 

 

 

5.васпитачи 

24.06.2022.  

 

 

 

5.5.5. Извештај о раду стручног актива васпитача који раде припремни 

предшколски програм      

 

Стручни актив васпитача припремних предшколских група окупио је васпитаче 

припремних група у оквиру целодневног боравка, као и у четворочасовном 

програму.Теме и садржаји актива односиле су се на задатке ППП. Одржано је четири 

сусрета актива, чијим радом је координирала васпитач Наташа Лајбеншпергер у сарадњи 

са стручним сарадницима. 

 

Руководилац: Наташа Лајбеншпергер 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1. Усвајање програма рада Актива, избор 

руководиоца и записничара                                                        

помоћник директора, 

васпитачи                                                                                                                                           

29.09.2022. 
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2 Анализа реализације плана адаптације, 

стање у групама и услови за реализацију 

програма.                                                        

3.Планирање сарадње са породицом и 

локалном заједницом                                                                                

4. Упознавање са Акционим планом за 

унапређивање рада установе на основу 

резултата самовредновања у области ВОР-

социјална средина и план самовредновања у 

2021/22 години                                                                              

5. Планирање недељних састанака Тимова 

објекта 6. Предлог активности у Дечијој 

недељи (4.10.-10.10.2021.)  

психолог,педагог 

                                       

психолог 

                                                                                                           

 

 

логопед  

 

директор, васпитачи 

1.Евалуација реализације програма ВОР-а у 

1. полугодишту 

2.Извештај о извршеном самовредновању у 

области Васпитно-образовни рад , стандард  

3.Планирање и програмирање ВОР-а је у 

функцији подршке дечијем учењу и развоју  

3.Извештај о стручној посети ПУ „Радосно 

детињство“, Нови Сад, вртић „Калимеро“ 

4.Презентација стручног рада: „Правила у 

групи и вртићу из перспективе деце као 

оквир за грађење односа“ (психолог Н. А. 

Ђилас)  

1.ОШ «петар Кочић», 

ОШ»Душан Јерковић», 

ОШ»Јован Поповић»-

психолог Маја Гак                                            

ОШ»Браћа Груловић», 

Бамби, 

Ђурђевак,Цврчак, 

Пчелица, 

Бубамара,ОШ»22 

јул»Крчедин-педагог 

Узелац Јадранка 

 2.психолог Неда 

Аврамов Ђилас                                      

3.васпитачи,помоћник 

директора    

4. психолог Неда 

Аврамов Ђилас                                       

 

 

24.01.2022. 

Google 

Meet                      

1.План транзиције деце из ПППу школу                           

2.План транзиције деце из вртића у ППП и из 

породице у ППП 

Директор,стручна 

служба,васпитачи 

25.05.2022.  

онлине 

1.Евалуација реализације програма ВОР-а у 

радној 2021/2022                                                                        

2.Извештај са стручног 

усавршавања(Д.Ж.Ђурић)           

3.Презентација стручног рада „Породица као 

фактор припреме деце за полазак у школу“ 

(Мија Петојевић)                                                                              

4.Извештај о реализованим активностима у 

циљу подршке транзиције(породица-ППП, 

вртић-ППП, ППП-школа) по групама и 

објектима                                                         

5.Извештај о раду тимова објеката у 

2.полугодишту                                                           

6.Предлог стручног актива за набавку 

дидактичких средстава и дидактичких 

1.ОШ «петар Кочић», 

ОШ»Душан Јерковић», 

ОШ»Јован Поповић»-

психолог Маја Гак                                            

ОШ»Браћа Груловић», 

Бамби, 

Ђурђевак,Цврчак, 

Пчелица, 

Бубамара,ОШ»22 

јул»Крчедин-педагог 

Узелац Јадранка 

2.васпитачи,                    

Директор, помоћник 

директора ,  

23.06.2022. 
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игровних средстава за радну 2021/2022 

годину                                                       

7.Извештај о реализованом излету за децу 

ППП 

 

Помоћник 

директора,васпитачи 

 

 

5.5.6. Извештај о раду стручног актива за развојно планирање 

 

Координатор: Јелена Кресоја 

Чланови: Наташа Банић, Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Маја Гак, Снежана 

Прелић, Маријана Печиљ, Наташа Лајбеншпергер, Слађана Радивојеви, Зорица Мандић 

(Савет родитеља), Ивана Бабин (локална самоуправа)         

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

1.Усвајање плана рада и избор записничара 

2.Разматрање Акционог плана за реализацију циљева 

Развојног плана за радну 2021/2022.годину 

3.Разно  

Чланови 

актива 

 

14.09.2021. 

1.Разматрање Извештаја о остваривању Развојног плана 

установе за I полугодиште радне 2021/2022.године 

2. Договор око наредних активности планираних Акционим 

планом за реализацију циљева Развојног плана за 

2021/2022. годину 

Чланови 

актива 
19.01.2022. 

1.Извештај о реализацији предвиђених циљева,задатака и 

активности планираних Развојним планом за радну 

2021/2022.годину 

2.Договор о наредним активностима чланова тима у вези  

доношења Акционог плана за реализацију циљева 

Развојног плана за радну 2022/2023. годину 

Чланови 

актива 
29.08.2022. 

 

 

5.5.7. Извештај о раду стручног актива за развој предшколског програма и 

различите облике и програме вор-а 

 

Координатор: Јадранка Узелац 

Чланови: Јелена Кресоја, Неда А. Ђилас, Снежана Прелић, Маја Гак, Наташа Банић, 

Бранка Мандић, Данијела Жугић-Ђурић, Драгана Хемон Попадић, Радослава Војновић, 

Бранислава Татић, Милица Лалић, Ивана Станковић, Ана Кљајић,  Јасмина Баквић, Тања 

Вученовић, Наташа Перенчевић, Ивана Лукић, Светлана Девић, Јелена Гојић, Маја 

Костандиновић, Андреа М. Живковић (Савет родитеља), Ивана Бабин (локална 

самоуправа)         

 

 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  
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1.Упознавање чланова Актива са новим 

Правилником о ближим условима за 

остваривање различитих облика и програма 

ВОР-а и других облика рада и услуга које 

остварује ПУ – „Сл.гланик РС“ бр.80/2021 од 

21.08.2021. 

2.Упознавање са Планом рада актива и избор 

записничара 

3.Извештај координатора малих тимова о раду 

различитих програма и облика рада у току 

првог полугодишта радне 2021/22 године – 

реализација активности, трајање, број деце 

обухваћене програмом 

Координатор и 

чланови Тима  

17.01.2022.   

1.Извештај координатора малих тимова о 

реализацији различитих програма и облика 

рада у  радној 2021-22 године                                                                         

2.Анализа и извештај рада Тима за РОП-а                                                                      

Путем размене на 

мејлинг листи 

16.06.2022. 

мејлинг листа 

16..06.-

24.06.2022. 

 

5.5.8.  Извештај о раду тима за самовредновање 

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови: Јелена Кресоја, Маја Гак, Снежана Прелић, Наташа Банић, Слађана 

Радивојевић, Јадранка Узелац, Марина Вујиновић, Брилијантина Сурла, Наташа 

Механџић, Милица Тодорчевић, Сања Стефановић, Бранислава Шкрбић (савет 

родитеља), Маја Степановић (испред локалне самоуправе)  

  

САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

1. Упознавање са планом рада тима, избор записничара 

2. Упознавање са годишњим планом самовредновања за радну 2021/22. 

радну годину 

3. Извештај са обуке „Програм за самовредновање“ у организацији 

Академије Филиповић  

4. Анализа одабраних стандара и индикатора квалитета који ће бити 

предмет самовредновања (Правилник о самовредновању рада 

установа, Правилник о основама програма предшколског васпитања и 

образовања...)  

5. Израда плана прикупљања података (избор инструмената и техника, 

циљна група и учесници истраживања, временска динамика, подела 

задужења...) 

28.10.2021.  

1. Анализа педагошке документације у циљу процене остварености 

стандарда 1.3. „Планирање и програмирање ВОР-а је у функцији 

подршке дечијем учењу и развоју“ 

01.12.2021. 

1. Анализа педагошке документације у циљу процене остварености 

стандарда 1.3. „Планирање и програмирање ВОР-а је у функцији 

подршке дечијем учењу и развоју“ 

06.12.2021. 
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1. Анализа педагошке документације у циљу процене остварености 

стандарда 1.3. „Планирање и програмирање ВОР-а је у функцији 

подршке дечијем учењу и развоју“ 

09.12.2021. 

1. Разматрање Извештаја о самовредновању у кључној области ВОР, 

стандард 1.3. Планирање и програмирање ВОР-а је у функцији 

подршке дечијем учењу и развоју 

2.Предлог мера за унапређивање рада установа у области ВОР, 

стандард 1.3. 

21.01.2022. 

 

5.5.9   Извештај о раду  тима за инклузивно обазовање 

 

Координатор: Снежана Прелић 

Чланови: Јелена Кресоја- директор, Јадранка Узелац, Неда Аврамов-Ђилас,Маја Гак, Ана 

Кљајић, Сања Стефановић, Весић Драгана,Зекић Сандра, Ребека Ковачевић, Жаклина 

Ковач,Божић Дејана,Кристина Ангелов,Љубица Малетић,Марина Вујиновић, Наташа 

Банич Огњанович,Марија Девић,Анка Брдар,Наташа Ћућуз,Маја Степановић (члан 

испред локалне самоуправе ), Кривошија Милена (родитељ) 

У току   радне  2021/2022  год. релизована су четири  састанка Тима  за инклузивно 

образовање и то у октобру , јануару,мају  и  у јулу месецу, у оквиру којих су договорени 

кораци у остваривању и спровођењу  одређених  активности ,планираних приоритета и 

принципа рада. 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

1.Избор записничара и упознавање са планом и 

програмом рада Тима; 

2.Формирање тимова за пружање додатне 

подршке деци(васпитач,стручни 

сарадник,родитељ ,персонални асистент); 

3.Предлози за унапређење квалитета ВОР-а у 

групама које реализују инклузивни програм; 

4.Сарадња са интерресорном комисијом и 

ШОСО“Антон Скала“ из Старе Пазове 

Координатор и 

чланови Тима 

27.10.2021. 

 1.Извештај о раду тима и реализацији 

инклузивног програма рада и  првом 

полугодишту радне 2021/2022 године; 

2.Анализа стања у инклузивним групама 

(извештаји васпитача о праћењу напретка деце 

која имају потребу за додатном подршком); 

3.Планирање транзиције деце која похађају 

ППП из ПУ у ОШ- израда индивидуалних 

планова транзиције у сарадњи са родитељима; 

4.Информација о „Падлету“ тима за 

инклузивно образовање;                                                                       

Координатор и 

чланови Тима 

18.01.2022. 

1.План транзиције деце са сметњама у развоју 

из ППП у ОШ- прецизно описане активности и 

улоге; 

2.Нека питања 

Координатор и 

чланови Тима 

05.05.2022. 
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1.Разматрање и усвајање извештаја о раду тима 

и реализацији инклузивног програма рада 

Координатор и 

чланови Тима 

13.07.2022. 

 

5.5.10. Извештај о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 

 

Координатор: Маја Гак  

Чланови: Јелена Кресоја, Неда А.Ђилас, Јадранка Узелац, Снежана Прелић, Слађана 

Радивојевић, Наташа Банић, Весна Мишић, Љубица Мали, Љубица Добић, Тајана 

Граовац, Анка Брдар, Ребека Ковачевић, Душанка К.Томић, Ана Д. Першић, Маја 

Зобеница, Даринка Косановић, Мија Петојевић,  Јелена Вучуровић (савет родитеља), 

Мирјана Марчетић (испред локалне самоуправе) 

 

 

Садржај Време 

1.Доношење плана рада тима,избор координатора и записничара                                              

2. Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања за радну 2021/2022 годину 

 3.Упознавање са Правилником о протоколу поступања у Установи у 

одговору на насиље,злостављање и занемаривање                                                                                       

4. Планирање обележавања Светског дана детета ( 20 новембар)                                          

5. Размена информација међу члановима тима о случајевима појаве сумње 

или дешавања насиља међу децом и над децом  

            

21.10.2021.  

1. Извештај о реализацији Програма заштите од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у 1.полугодишту радне 2021/22.                                             

2. Разматрање Извештаја о примени програма заштите деце од 

дискриминације, насиља, злостављања изанемаривања у 1.полугодишту 

радне 2021/22.године 

 3. Планиране активности у наредном периоду  

24.01.2022.  

1. Информације оформирању  новог тима за Психолошке кризне 

интервенције (2022/2023).          2. Планирање одржавања Светског дана 

породице ( 15.05. 2022 ). 

 

27.04.2022. 

1.Анализа примене програма заштите деце од насиља, дискриминације, 

злостављања, занемаривања 

2.Анализа извештаја Тима за заштиту деце од насиља, дискриминације, 

злостављања и занемаривања 

05.06.2022. 

Мејлиг 

листа 

 

 

5.5.11. Извештај о  раду  тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

Координатор:Узелац Јадранка   

Чланови: Неда А.Ђилас, Маја Гак, Снежана Прелић, Јелена Кресоја, Наташа Банић, 

Бранка Мандић, Ивана К.Мишковић, Зорица Мандић (Савет родитеља), Ивана Бабин 

(испред локалне самоуправе) 



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

237 
 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се старао о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета васпитно-образовног рада Установе, пратиo и вреднoвao 

циљеве и стандарде постигнућа Годишњег плана Установе, Развојног плана , 

Предшколског програма , вредновао је резултате рада васпитача и стручних сарадника и 

сарадника. Израдио je план рада предшколске установе у случају прекида остваривања 

непосредног рада са децом у одређеном периоду  

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

1.Усвајање плана рада тима и избор записничара 

2.Израда плана рада предшколске установе у 

случају прекида остваривања непосредног рада са 

децом у одређеном периоду у радној 2021/22 

години  

3.Договор о изради годишњег плана рада установе 

за радну  2021-22                                                                                               

Координатор и 

чланови Тима 

03.09.2021. 

1.Извештај о реализацији ВОР-а у првом 

полугодишту радне 2021-2022 године                                                                     

2.Извештај о реализацији РПОР у првом 

полугодишту радне 2021-2022                                                                                             

3. Извештај о реализација Развојног плана 

установе у току првогполугодишта                                                            

4. Извештај о извршеном самовредновању 

Координатор и 

чланови Тима 

03.02.2022. 

1.Евалуација редовних програма ВОР-а                                              

2.Евалуација реализације развојног плана 

Установе 3.Реализација Акционог плана за 

унапређење рада Установе на основу резултата 

самовредновања                                                

4. Предлог мара ради обезбеђивања квалитета 

рада Установе 

Координатор и 

чланови Тима 

 

 

31.08.2022. 

 

 

5.5.12. Извештај о раду тима за професионални развој 

 

Координатор тима : Наташа Банић  

Чланови: Јелена Кресоја-директор ,Јадранка Узелац-педагог , Неда Аврамов Ђилас- 

психолог , Маја Гак-психолог , Снежана Прелић-логопед ,васпитачи: Драгана Зинаић,  

Наташа Лајбеншпергер,  Бранкица Петковић,  Слађана Радивојевић , Снежана Марковић,  

Данијела Жугић Ђурић , Дејана Божић, медицинске сестре васпитачи: Гордана Јовић, 

Слађана Здравковић,  Андреа М.Живковић (испред Савета родитеља), Мирјана Видић 

(испред локалне самоуправе) 

Тим за професионални развој запослених у предшколској установи се састајао пет пута 

у току радне 2021/2022. године. 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

-Усвајање плана рада тима за професионални развој 

запослених у радној 2020/2021 години 

тим 13.09.2021. 
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-Именовање чланова тима и избор координатора тима и 

записничара у радној 2021/2022. години 

-Израда плана професионалног развоја запослених у радној 

2021/2022 години 

-Информације о предстојећим активностима 

стр.усавршавања запослених (акредитовани програми) 

-Договор око термина за реализацију плана рада 

професионалног развоја запослених унутар установе, 

-Праћење примене садржаја стручног усавршавања у раду 

са децом 

тим 09.11.2021.  

 

-Израда Извештаја о реализацији професионалног развоја 

запослених у првом полугодишту радне 2020/2021.године 

- Разматрање новог Правилника о стручном усавршавању и 

напредовању у звање наставника,васпитача и стручног 

сарадника 

- Измена и допуна упитника- личног плана стручног 

усавршавања запослених и интерне бодовне листе у ПУ 

''Бошко Буха'' 

тим 17.01.2022. 

-Утврђивање термина за реализацију плана стручног 

усавршавања запослених унутар установе у другом 

полугодишту 

-Информације са одржане обуке за стручне сараднике 

''СНОП''(педагог и психолог) 

- Информације са стручног скупа стручних сарадника и 

сарадника ПУ Србије ( логопед) 

 

тим,  27.04.2022. 

  

-Израда извештаја о реализацији стручног 

усавршавања  запослених за радну 2021./2022. годин 

тим 24.06.2022. 

 

       Циљ професионалног развоја је перманентно информисање, образовање и 

мотивисање васпитача,медицинских сестара-васпитача,стручних сарадника за што 

успешнију реализацију и унапређивање васпитно-образовног рада са децом 

предшколског узраста. Саставни део професионалног развоја је стручно усавршавање 

којим се сматра стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за 

унапређивање квалитета васпитно обраѕовног рада. 

Програм професионалног развоја реализовао се кроз рад: већа, актива, семинара, 

стручних скупова, конференција, округлих столова и др.облика усавршавања. 

Координатор и чланови тима су пратили све облике професионалног развоја запослених, 

водили евиденцију о професионалном статусу, вредновали утицај стручног усавршавања 

на развој и постигнућа деце , предузимали мере за унапређивање компетенција васпитача 

и стручних сарадника према утврђеним потребама 

 

5.5.13. Извештај о раду тима  приправника и ментора 

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас  
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Чланови: директор Јелена Кресоја, помоћник директора Наташа Банић, стручни 

сарадници- Јадранка Узелац-педагог, Маја Гак-психолог, логопед Снежана Прелић, 

библиотекар Бранка Мандић, Валентина Јанковић, Александра Илић, Александра 

Симеуновић, Јована Ђуровић, Вања Новоселац, Мануела Дражић, Јелена Тодоровић, 

Милана Ковачевић, Жељка Смолић, Ивана Раштегорац, Марина Бајић, Сања Радановић, 

Тајана Граовац, Марија Турчиновић 

 

Садржај Време 

1.Међусобно упознавање чланова тима,размена очекивања  

2.  Упознавање са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача 

и стручног сарадника,  

3. Правила понашања у предшколској установи 

4. Упознавање са Планом програма менторства-увођења у посао 

васпитача-приправника,обавезама и одговорностима приправника и 

ментора 

5.Анализа проблемских ситуација у раду са децом,сарадња са 

родитељима и колегама-припрема за полагање испита за лиценцу                                                                          

02.11.2021. 

 

5.5.14. Извештај о раду тима за превентивну и здравствену заштиту 

 

Координатор: Поповић Марија 

Чланови: Бранка Ђаниш-Максић, Сушић Милица, Бокић Светлана, Баша Снежана, 

Баталов Александра, Ђурђица Д. Тепавац, Кривошија Милена(родитељ), Мирјана Видић 

(члан испред локалне самоуправе) 

 

      Садржаји      Носиоци  Време 

1.усвајање плана рада тима за превентивну 

здравствену заштиту 

2.распоред рада медицинских сестара по објектима 

3.договор о поступњувезано за дете М.М.(епи.) из 

објекта „Ђурђевак“ 

4.план стручног усавршавања у првом полугодишту 

5договор око набавке санитетског материјала 

6.праћење евиденционих листа 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 

септембар 

2021. 

1.предузете мере за спречавање ширења Корона 

вируса у колективу 

2.контрола спровођења  у складу са планом   

хигијенског одржавања простора и дезинфекција 

 3.праћење оболевања деце по објектима 

 

   Чланови 

тима 

 

 

октобар 

2022. 

1.праћење препорука Института за ЈЗ Батут                                                                                             

2.присутност деце и здравствено стање по 

објектима         

3.процена анализа ризика и начин одржавања 

неструктуираних и полуструктираних материјала. 

3.стручно усавршавање медицинских сестара                                 

4.прикупљање,евидентирање и чување медицинске 

документације                                           

Чланови тима 

 

 

април   2022. 
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1.извештај са стручног усавршавања 

2.извештај мед.сестри о здравственом стању деце по 

објектима, спровођењу мера за сузбијање ширења 

коронавируса                                                                                                     

3. распоред рада у  летњем периоду 

4. хигијена простора у свим објектима 

 

 Чланови тима 

 

 

 

 јун   2022. 

 

 5.5.15. Извештај о раду тима за пројектно планирање 

 

Координатор: Ивана Калеб Мишковић 

Чланови: Јелена Кресоја, Наташа Банић, Неда А.Ђилас, Јадранка Узелац, Маја Гак, 

Снежана Прелић,  Гордана Јовић, Драгана Миљуш, Наташа Ћућуз, Слађана Вуковић, 

Милана Ковачевић, Ана Сурла, Слађана Радивојевић, Маја Зубац, Ивана Рончевић, 

Данијела Трбић, Тања Божић, Сања Репац, Кристина Ангелов, Наташа Б.Огњановић, 

Наташа Лајбеншпергер, Ана П.Авдић, Тијана Врсајковић, Марија Девић, Катарина 

Ерлауер Милошевић (Савет родитеља), Љубица Мудрић (испред локалне самоуправе) 

 

У току школске 2021/22 године одржана су три састанка .Теме са којим  смо се бавили 

на Тиму односиле су се на пројектно планирање (пројекти ),анализа истих (које су добити 

за дете , васпитача,родитеље , који су били недостаци и тешкоће у раду .Исто тако бавили 

смо се и како и на који начин уредити заједничке просторне целине (хол,ходници 

двориште ) ,како укључити  и обавестити родитеље у сам процес уређења. 

Једна од тема била је и излагање чланова Тима посети вртићу „Калимеро „ у Новом Саду 

након тога смо промишљали како и ми да имплементирамо Нове Основе у нашем објекту 

. 

Неколико чланова Тима укључило се у е-тwining „Свака звезда у Андерсеновом свету 

лети ка неком детету „ (разговор о пројекту ,повезивање са другим објектима,школама 

,искуство које смо добили и које су биле добити за децу ) 

Сваки члан Тима је на састанцима подносио иѕвештаје за своје објекте .тако да смо имали 

комплетну "слику“ о пројектима,уређењу дворишта,сарадњу са породицом,локалном 

заједницом .Размењивале смо предлоге,идеје , предлагале вебинаре који се односе на 

теме са којима се бавимо .На Тиму смо се договориле да све ове теме „ разрађујемо „ по 

својим објектима (школама ) на састанцима тима објекта о којима смо касније и 

разговарали на састанцима . 

 

 
5.5.16. Извештај о раду тима за маркетинг 

 

Координатор: Гордана Јовић          

Чланови: Јелена Кресоја, Наташа Банић, Олгица Б.Голе, Марина Бајић, Ана Станић, 

Ивана Рончевић, Нада Марјанов, Санела Бижић, Милица Вукмировић, Смиљка Тадић, 

Анђелка Ћосовић, Александра Боровица, Даринка Косановић, Радмила Вујичић, Јелена 

Марковић (савет родитеља), Љубица Мудрић (испред локалне самоуправе) 

 

Садржаји Носиоци време 

• Предлог и избор координатора и записничара 

за радну 2021/2022. годину 
Тим 20.09. 2021. 
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• Предлог и доношење плана рада Тима за радну 

2021/2022. годину 

• Подела задужења за ажурирање сајта Установе 

• Предлог члановима Тима о учешћу креирања 

плана едукације васпитача из области ИКТ 

• Предлог члановима Тима за формирање 

редакцијског Тима који ће се бавити писањем и 

уређивањем е-часописа „Путић кроз вртић“ 

 

• Извештај са претходног састанка 

• Пријем нових чланова у Тим 

• Анализа задужења за радну 2021/2022 

 

Тим 
26.10.2021. 

 

 

 Први радни састанак  Тима за маркетинг одржан је 20.09.2021. године, на коме је донет 

план рада за предстојећу школску 2021/2022. годину и направљен је распоред задужења 

по објектима и план ажурирања сајта и фб странице.  

Координатора: Гордана Јовић  

Задужења чланова по објектима су: 

„Сунце“ - Марина Бајић, Олгица Башић Голе                                                                               

„Невен“ – Александра Боровица, Ана Станић                                                                                           

„Лабуд“ – Радмила Вујичић, Ивана Рончевић                                                                       

„Маслачак“ Бешка – Санела Бижић, Нада Марјанов                                                                       

ППП Даринка Косановић (О.Ш. „Душан Јерковић“), Смиљка Тадић и Милица 

Вукмировић(О.Ш. „Петар Кочић“)                                                                                        

„Ђурђевак“ и „Бамби“ – Дана Драшлер                                                                                     

„Цврчак“ (Крчедин) , „Пчелица“(Нови Сланкамен) , „Сунцокрет“ (Нови Карловци)  - 

Анђелка Ћосовић 

Предлог координатора је да у наредном периоду одржимо ZOOM састанак како би у 

наредном периоду што боље реализовали план рада тима 

Предлог члановима Тима за формирање редакцијског Тима који ће се бавити писањем и 

уређивањем е-часописа „Путић кроз вртић“ 

Предлог чланова Тима је да се у редакцијски тим укључе и колегинице које нису 

чланови тима за маркетинг, а заинтересоване су.  

 

Други састанак Тима за маркетинг одржан је у  26.10.2021. На састанку је договорено: 

Договор је да се ЗООМ састанци одржавају у циљу договора даљих активности Тима, а 

да се састанци са битнијим тачкама одржавају уз физичко присуство. 

Да се обрати пажња на писање текстова за сајт, фотографије које прати адекватан текст, 

који описује процес, активности са фотографије, као и кратак садржај о теми објаве. 

У Тим су се прикључиле колегинице Весна Мишић и Ана Кљајић, задужене за 

објекат“Сунце“. 

Планира се и поновно формирање редакцијског тима и рад на часопису „Путић кроз 

вртић“. 

08-07-2022-  Сви чланови тима обавештени су да ће од наредне радне године Установа 

оформити Тим за ИКТ и да заинтересовани чланови који имају искуства у раду са 

дигиталним алатима а желе да поделе своје знање и искуство , у свом плану и назначе то. 
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Наглашено је и да ће се у наредном периоду Тим за маркетинг бавити искључиво 

промовисањем Установе.   

5.5.17. Извештај о раду тима руководилаца објеката 

 

Координатор: Јелена Кресоја 

Чланови: Наташа Банић, Слађана Радивојевић, Зинаић Драгана, Наташа Механџић,    

Дуброја Александра, Печиљ Маријана 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 1.Доношење  плана рада 

2.Анализа стања по објектима и безбедност деце у 

установи 

3.Упознавање са препорукама ИЈЗС од 08.10.2021. 

године за поступање установе код појаве Корона 

вируса код деце 

4.Извештај о реализацији активности за Дечију 

недељу 

5.Информације о новом Правилнику о мерилима за 

утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у ПУ-учешће корисника(родитеља) у 

месечној цени програма 

 главни 

васпитачи, 

директор,                 

пом.директора 

13.10.2021. 

1.Анализа стања по објектима и безбедност деце у 

установи                                                                                        

2. Обнова уписа деце у целодневни боравак за радну 

2022/2023. годину                                                                       

3. Информације око организовања једнодневног  

излета за децу која похађају ППП у радној 

2021/2022.години                                                                          

4. Информације о реализацији позоришних представа 

за децу                                                                                  

главни 

васпитачи,   

директор,                    

пом.директора 

07.03.2022. 

1. Анализа анкете родитеља у вези коришћења 

годишњег одмора током летњег периода и договор око  

израде Плана рада у току летњег периода 

2. Информације о фотографисању деце 

3.Распоред рада за писање уверења о похађању ППП         

( упутства за попуњавање уверења и Матичне књиге ) 

4.Анализа стања по објектима  

 главни 

васпитачи,       

директор 

пом.директора 

02.06.2022. 

 1. Извештај о раду тима руководилаца у радној 

2021/2022. години 

2. Анализа рада по објектима у току летњег периода 

3. Анализа стања и  безбедност деце по објектима, 

потребе по објектима за почетак радне године 

4. Безбедност деце у случају ванредних околности- 

моделом евакуације деце у објекту „Сунце“ 

5. Информације о :  бесплатном боравку, дуговање за 

боравак деце, потписивање уговора, термини за 

преузимање Уверења  похађању ППП, радно време 

главни 

васпитачи,                        

директор 

пом.директора 

29.08.2022. 
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објеката, спискови деце по васпитним групама, мирне 

активности) 

 

 

5.5.18.  Извештај о раду тима за међународне пројекте  

 

Координатор: Данијела Жугић Ђурић           

Чланови: Јелена Кресоја, Драгана Миљуш, Ана Сурла, Неда А.Ђилас, Јелена Бодрожић, 

Гордана Јовић, Ана Вивод, Драгана Весић, Јелена Томић (савет родитеља), Ивана Бабин 

(испред локалне самоуправе)                                                            

 Тим за међународне пројекте у радној 2021./2022. години бројао је укупно 12 чланова, 

међу којима су били васпитачи, стручни сарадници, представници родитеља и локалне 

самоуправе и директор и помоћник директора ПУ "Бошко Буха". Током ове радне године 

Тим се састајао 4 пута, 3 пута уживо и 1 пут онлајн. Теме састанака односиле су се на 

избор координатора и записничара, усвајање програма рада, одређивање приоритета за 

ову радну годину, поделу задужења и чланова у мини тимове, иницијативе за формирање 

базе видео презентација за потребе учешћа у eTwinning пројектима, промовисање 

међународних пројеката на Стручним Активима, отварање Падлета Тима за међународне 

пројекте, информисање о различитим приликама за учешће у међународним онлајн и 

etwinning пројектима, вебинарима, семинарима, конференцијама. Информације о другим 

(бесплатним) међународним онлајн пројектима, вебинарима, семинарима и 

конференцијама чланови Тима за међународне пројекте делили су и прослеђивали даље 

колегиницама, што је резултирало видљивости наше установе на међународном нивоу 

кроз неколико eTwinning пројеката ("Cultural Kaleidoscope", "All about me", "Virtualni 

vrtić 2" "Intelligence of nature", "Свака звезда у Андерсеновом свету лети ка неком детету" 

, "The Goals Project", "The Climate Action Project", EU CodeWeek, међународном онлајн 

пројекту "Инспиративна средина за игру и учење", учешћу на међународним скуповима 

Т4 Education Conference, онлајн акредитованој бесплатној међународној конференцији 

EdTech Western Balcans "Дигитално образовање 2022", семинарима на платформама 

European Schoolnet Academy и еTwinning, међународној конференцији у Бечу "eTwinning 

Danube Region Seminar". Колегинице које су током ове радне године на овакав начин 

представљале нашу предшколску установу су: Ана Вивод, Драгана Весић, Драгана 

Миљуш, Ивана Калеб Мишковић, Наташа Перенчевић, Гордана Јовић, Данијела Жугић 

Ђурић, Милица Вукмировић, Сања Репац, Смиљка Тадић и Драгана Шијачки. Такође, 

наша установа имала је своје представнике на бесплатним акредитованим обукама 

"eTwinning за почетнике – први кораци" (Гордана Јовић, Неда Аврамов Ђилас) и "Ка 

квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави" 

(Данијела Жугић Ђурић), реализованих у Београду, 28.02. и 02.03.2022. у хотелу „Мона 

Плаза“ у организацији Фондације „Темпус“. На 10. међународној eTwinning 

конференцији "Danube Region Seminar" у организацији Еразмус+ и eTwinning тима 

Аустрије одржаној 02.-03.06.2022. у Бечу наша установа, град и држава имали су једног 

од два планирана српска представника - Данијелу Жугић Ђурић. На семинару је по 

договору теме на састанку овог тима регистрован eTwinning пројекат "Fit4SES" (SES - 
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Social Emotional Skills) са партнерима из Словачке, Хрватске и Бугарске, који ће бити 

започет у октобру 2022. планираног трајања од 6 месеци. 

    Током ове године два пута сам контактирана за партнерство за Еразмус+ пројекте (оба 

пута од партнера из Турске) и након консултација са колегиницама унутар Тима за 

међународне пројекте, нажалост су обе понуде одбијене јер наша установа у томе није 

пронашла своје интересе. 

        Многе од планираних активности у овој радној години су са великим успехом 

реализоване, али приметно је недовољно ангажовање и слаба мотивисаност чланова тима 

у преузетим активностима и задужењима унутар малих тимова. Већина колегиница 

сматра да је припритет увођење Нових основа ПВО и као недостатак наводе слабу 

видљивост/препознатост ангажмана појединаца од стране управних органа у оваквим 

врстама пројеката. Као координатор тима не бих се сложила са оваквим резоновањима; 

сматрам да се све наше пословне активности успешно могу повезати и деловати као 

компактна целина професионалног ангажовања, мотивације, повезивања, размене, 

делања, рефлексије и личног развоја, а видљивост и препознатост као резултат вредног 

рада увек бивају примећени. Надам се да ће током наредних месеци и година колегинице 

увидети предности и значај, да ће активно користити могућности партиципације у 

међународним (онлајн) пројектима и обукама (најчешће бесплатним), и да ће се у већем 

броју него што је то до сада био случај укључивати, успостављати сарадњу са колегама 

широм Европе, градити добре односе, размењивати своја знања и искуства, повезивати и 

сарађивати са колегама унутар и ван наше установе, доприносити ширењу доброг гласа 

и видљивости наше предшколске установе, унапређивати своје компетенције за учење, 

дигиталне, инерперсоналне, интеркултуралне, друштвене, грађанске и језичке 

компетенције. 

 

5.5.19. Извештај о раду тима за пружање додатне подршке деци и родитељима са 

специфичним нутритивним потребама 

 

Kоординатори тима- Ђурђица Добрић- Тепавац                                                        

Чланови- Јелена Божић, Ивана Станковић, Сања Радановић, Милица Иконић, Ранка 

Божић, Љубица Радовановић, Марина Малечић, Јелена Бодрожић, Наташа Перенчевић, 

Милка Мрвић, Кривошија Mилена (родитељ), Марчетић Мирјана (лок.самопурава).                                                                                                                                                  

Током школске 2021/2022 године одржана су 2 састанка                                                                                       

-28.10.2021.- (преглед стања деце са посебним захтевима у исхрани, потребна 

документација, планирање и реализација јеловника за  децу са  нутритивним захтевима,  

упознавање са Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма 

васпитања и образовања у предшколским установама)                                                                                                                          

-3.3.2022. -(пресек стања деце са посебним захтевима у исхрани, презентовање стручног 

рада „Утицај исхране на ментално здравље у раном животном добу“, упознавање са 

донетим Решењем Општине Инђија о утврђивању економске цене програма васпитања 

и образовања у предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија)                                                                                                    

Током године одржан је  и већи број консултација међу члановима тима о реализацији и 

праћењу исхране деце са посебним нутритивним захтевима.                                                                                          

Циљ тима је унапређење квалитета живота деце са специфичним нутритивним 

захтевима у исхрани.Тим је свој рад засновао на остваривању интереса деце и 
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родитеља.Бољем раду тима допринело је и пружање информација о актуелним темама и 

континуирано праћење и упознавање  са новинама и достигнућима из области исхране. 

Ове године примећен је пораст деце са алергијама и интолеранцијама на храну. 

Статистички посматрано за претходне четири године резултати су следећи: 

Табела 1. Приказ броја деце са посебним нутритивним захтевима током четири 

године 

Година Број деце Број деце на са 

посебним 

захтевима у 

исхрани 

Процентуално 

учешће деце са 

посебним 

захтевима у 

исхрану  

2018/2019 1283 14 1% 

2019/2020 1287 12 1% 

2020/2021 1331 11 0,8% 

2021/2022 1602 31 1,9% 

 

Обрадом добијених података дошло се до закључка да је ове године 1% више деце са 

специфичним захтевима у исхрани него у прошлом периоду 

Од укупног броја уписане деце евидентирано је 31 деце са нутритивним алергијама, 

интолеранцијама и  са посебним нутритивним захтевима. 

 

Табела 2. Алергени 

Алерген Број деце 

глутенска ентеропатија 2 

беланце јајета 1 

млеко и млечни производи 7 

коштуњави плодови 8 

кикирики 10 

мед 4 

сусам 1 

соја 2 

цитруси 1 

риба 3 

метаболички поремећај 4 

немедицински разлози 3 

парадајз 1 

јаја 3 

какао 1 

чоколада 1 

шећер 1 

шаргарепа 1 

пилетина 1 

јабуке 1 
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5.5.20. Извештај о раду тима за увођење и примену система за управљање 

безбедношћу производа  (HACCP) 

 

Уводна напомена: Имплементиран HACCP систем на територији Општине Инђија у 

објектима предшколске установе, са централном кухињом у објекту „Сунце“. 

Руководилац: Бранка Ж. Ђаниш-Максић 

Чланови: Јелена Кресоја,  Ђурђица Добрић-Тепавац, Андријана Белановић,, Синиша 

Галечић и Марија Поповић. 

Чланови у предшколским установама: Ленка Недимовић, Горан Вучковић, Љуба 

Борковић, Славица Малобабић, Милена Јанковић, Сања Јанковић, Светлана Максић и 

Радијана Фумић. 

Чланови у издвојеним објектима при основним школама: Снежана Батало,  Бранкица 

Петковић,  Марија Девић, Драгана Радић, Милица Тодорчевић и Љубица Малетић. 

Чланови тима за опозив: Галечић Синиша и Весна М. Ковачевић. 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

Усавршавање интегрисаног превентивног система који 

осигурава безбедност хране у сваком делу процеса 

производње и дистрибуције и доприноси смањењу ризика 

по здравље становништва. 

Директор, 

чланови тима, 

У континуитету,  

Током године 

-Доношење плана чишћења опреме, објеката и кухиње за 

објекат „Лабуд“ (ПЛ-4.1) 

-Провера реализације попуне датих евиденција свих 

објеката у претходној радној години 

-Доношење плана чишћења опреме, објеката и кухиње 

васпитне групе при основној школи „Слободан Бајић Паја“ 

у Новим Карловцима (ПЛ-4.1) 

-Допуне и измене на Листи одобрених средстава за 

чишћење и дезинфекцију (Л-4.1) 

Чланови тима 

 

 

 

Септембар 2021 

 

 

 

Почетак октобра 

2021 

Октобар 2021 

 

Октобар 2021 

Контрола потенцијалних биолошких/микробиолошких, 

хемијских и физичких опасности којим су изложене 

сировине, могућих опасности при руковању, производњи, 

дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. 

Сви чланови 

тима 

Континуирано, 

свакодневно 

Праћење превентивних мера за сузбијање и ширење Корона 

вируса, допуна по предлозима и захтевима министарства 

Директор, 

чланови тима, 

Током године  

Праћење реализације анализе ризика кроз документацију ( 

поступак који садржи три међусобно повезана дела: оцену 

ризика, управљање ризиком и комуникацију ризика ). 

Чланови тима Континуирано  

Допуна у евиденцији о кретању отпада у предшколској 

установи у објекту „Сунце“ 

Директор, 

чланови тима, 

Јун 2022 

Реализација интерне контроле функционисања HACCP 

система ( самоконтрола) 

Нутрициониста, 

Вођа тима 

Јун/почетај јула 

2022 
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VI ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА 
 

            Секретар установе  је у току радне 2021/2022. године обављао управне, 

нормативно-правне и друге правне послове и реализовао је следеће активности:   

 

1.  Нормативно – правна регулатива:  

 

1.1.  континуирано  је пратио, тумачио и спроводио законе, подзаконске акте  и  осталу  

регулативу   у области предшколског васпитања и образовања, радних односа, 

безбедности на раду, родне равноправности,  финансија, управљања, јавних набавки  и  

других    области,   вршио контролу њихове примене и указивао на обавезе које из њих  

проистичу;     

 

1.2.  спроводио је  поступке доношења, израде, измене и допуне општих аката и то:   

  

1.2.1. Статута ПУ „Бошко Буха“ у Инђији;  

1.2.2. Правилника о  организацији и систематизацији   послова у ПУ „Бошко Буха“ у 

Инђији;   

1.2.3. Правилника о о допуни Правилника о службеној, заштитној и радној одећи и обући 

запослених у ПУ „Бошко Буха“ у Инђији; 

1.2.4. Правилника о изменама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности деце у ПУ „Бошко Буха“ у Инђији;  

1.2.5.  Акта о процени ризика; 

1.2.6. Правилника о безбедности и здрављу на раду; 

1.2.7. Програма оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад;    

 

1.3.  израђивао је уговоре о раду,  анексе  уговора о  раду, анексе уговора о уређивању   

међусобних права, обавеза   и одговорности са запосленима  као и свих других врста 

уговора;   

 

2.   Планирање и извештавање  о раду: 

-  учествовао је у  изради  Плана рада    установе за радну  2022/2023.  годину; 

-  учествовао је у изради Извештаја о раду  установе за 2021/2022. годину  ( извештаји о     

   раду управног одбора и других  стручних органа, извештај о извршеним    

   инспекцијским надзорима у установи, извештај о раду секретара );  

-  израђивао је друге писане информације, извештаје, дописе, службене белешке;     

 

3.  Остали послови: 

 

 3.1. учествовао је у припремању и одржавању 17 седница Управног одбора, водио је и 

израђивао записнике  са седница, израђивао  је  одлуке, закључаке и решења и  исте је 

објављивао (45 одлука, 14 закључака и 8 решења);  

  

3.2. учествовао је у припремању седница Савета родитеља и других  стручних органа и 

тела; 

 

3.3.  објавио  је и спровео  Конкурсе за пријем у радни однос: 

- на неодређено време за укупно 27 лица и то: 21 васпитача, дипломираног економисте 

за финснсијксо-рачуноводствене послове, 4 спремачице и домара ( Конкурс  од 

07.10.2021.  године );   
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-  на одређено време   ради замене одсутних запослених   преко 60 дана  за 5 васпитача и 

медицинске сестре-васпитача ( Конкурс од 06.10.2021. године );   

 

 

3.4. радио је  у Комисији за упис деце – израда свих одлука и решења у вези уписа деце,  

  решавање     приговора  родитеља на резултате уписа ( 13 усвојених, 19  

  одбијених  и 3 одбачена приговора);   

 

3.5. сарадња са инспекцијским органима: 

-   извршена су 4 инспекцијаска надзора просветног инспектора у вези чега су сачињени 

записници: 

1) Записник о редовном инспекцијском надзору бр.614-1-3/2022-IV-05 од 21.01.2022. 

године; 

2)  Записник о редовном инспекцијском надзору бр.614-1-17/2022-IV-05 од 17.03.2022. 

године; 

3)  Записник о ванредном инспекцијском надзору бр.614-1-50/2022-IV-05 од 17.06.2022. 

године; 

2)  Записник о ванредовном инспекцијском надзору бр.614-1-51/2022-IV-05 од 

14.06.2022. године;       

 

3.6. обављао је стручне послове  код престанка радног односа, распоређивања  

  и остваривања права и обавеза запослених;      

- израђено је 285 решења ( радно време и структура обавеза васпитно-образовног особља; 

солидарне помоћи; одсуства; увећање  коефицијента због рада са децом са посебним 

потребама; додатни рад; прековремени рад; образовање и именовање комисија и 

стручних тимова);   

- радио је  у Комисији за јавне набавке ;   

- подносио је захтеве за добијање разних  сагласности, обезбеђивао је и  ажурно   

  водио   документацију  и обављао остале  административне послове;  

- обављао је послове архивирања;     

 

3.7. обављао је  послове заштите података о личности и учествовао у решавању по два 

поднета захтева за информацијама од јавног значаја: 

-  Решењем  бр. 60-488-1/2021-01  од 13.10.2021. године је одбијен захтев родитеља 

Милована Рогановића за приступ информацијама од јавног значаја;  

- Одговором  на захтев о траженој информацији бр. 40-554-1/2021-01 од 03.12.2021. 

године и Обавештењем о времену и месту вршења увида у документ  који садаржи 

тражену информацију је подносиоцу захтева Владимиру Левков је усвојен захтев за 

приступ информацијама од јавног значаја;  

3.8.  учествовао је у спорвођењу поступка  верификације издвојеног одељења установе, 

новоизграђеног објекта „Лабуд“ у Инђији у вези испуњености прописаних услова у 

погледу простора, опреме, дидактичких средстава и потребних кадрова за обављање 

делатности предшколског васпитања и образовања;    

 

3.9.  учествовао је спровођењу дисциплинског поступка против запослене  распоређене 

на послове васпитача у коме је донето Решење о изрицању дисциплинске мере бр. 116-

300-05/2022-01 од 04.07.2022. године;  

 

3.10. обављао је послове координације у вези  доношења и спровођења плана интегритета 

и сарађивао је са Агенцијом за спречавање корупције. 
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VII ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕДВИЂЕНИХ 

ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ 

РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 01.09. 2021. ДО 

31.08.2022. ГОДИНУ 
 

Развојни план Установе за период од 2020-2023. године донео је Управни одбор, 

на предлог Стручног актива за развојно планирање. 

 Развојни план Установе је стратешки план развоја Установе за период од три 

године. Стручни актив за развојно планирање је анализирао реализацију постављених 

циљева и задатака и планирао кораке у реализацији Развојног  плана. 

Реализовани су следећи циљеви и задаци по областима из Развојног плана: 

I   ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ:  СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И 

РАЗВОЈ ДЕЦЕ 

ЦИЉ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА 

ОБЈЕКТА "НЕВЕН" И ИЗГРАДЊУ НОВОГ ВРТИЋА У НОВИМ КАРЛОВЦИМА 

ЗАДАТАК :  Проширење простора у објекту "Невен" у Инђији за две васпитне групе и 

пријем деце са листе чекања 

АКТИВНОСТИ : 

- Припрема и расписивање јавне набавке 

- Доградња и опремање простора 

- Формирање васпитних група и пријем деце 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: март 2020.- децембар 2020. године   

РЕАЛИЗАЦИЈА: Радови на I фази доградњи објекта „Невен“ у Инђији која обухвата   

проширење за две просторије за децу од 50 м2, до овог извештајног периода нису 

одрађени у потпуности због неусклађености пројектне документације са прописима из 

противпожарне заштите и санитарних услова везаних за тоалете које користе деца. У 

наредном периоду потребно је  ове неправилности ускладити како би се преостали део 

грађевинских радова могао реализовати. Такође је у плану реализација II фазе пројекта 

која обухвата проширење за још две просторије за децу од 50 м2 , како би се уписала сва 

деца која се налазе на листи чекања после спроведеног конкурса за упис деце у радну 

2022/2023. годину. Потреба за проширењем капацитета за целодневни облик рада 

предшколске установе је највише изражена у месту Инђија али и у Бешки и Новом 

Сланкамену.   

        Задатак није у потпуности реализован до планираног рока, па се реализација 

преосталих активности везаних за завршетак грађевинских радова, формирање 

васпитних група и пријем деце са листе чекања  помера до краја радне 2022/23. године. 

 

ЗАДАТАК : Изградња новог објекта- вртића  у Новим Карловцима и повећење обухвата 

деце 

АКТИВНОСТИ : 

      -    Обезбеђивање финансијских средстава  

- Израда пројекта за изградњу новог објекта 

- Припрема и расписивање јавне набавке  

- Изградња и опремање новог објекта вртића 
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април 2022.-април  2023. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Задатак није реализован.  

 

ЦИЉ 2:   СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА ИГРУ И ИНТЕРАКЦИЈЕ ДЕЦЕ 

РАЗЛИЧИТОГ УЗРАСТА У ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОСТОРИМА ВРТИЋА-

ХОЛОВИМА,ХОДНИЦИМА,ТЕРАСАМА И ДВОРИШТУ 

ЗАДАТАК : Формирање просторних целина за учење и игру деце у холовима и 

ходницима објеката уз учешће васпитача, деце и родитеља 

АКТИВНОСТИ : 

     - Анализа резултата самовредновања физичке средине у односу на стандарде 

квалитета  и нове Основе програма ПВО-перспектива деце и васпитача 

     - Тимско планирање уређивања заједничких простора,подела улога и одговорности 

     -Информисање родитеља путем родитељских састанака о новим Основама програма 

и карактеристикама подстицајне средине за учење 

     - Израда и набавка потребне опреме и материјала 

     -Опремање заједничких простора у холовима и ходницима и формирање просторних 

целина, 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:   до децембра 2020. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: У радној 2021/2022. години у већини објеката у собама деца користе  

просторне целине које су видљиво одвојене мобилним ниским полицама, параванима или 

визуелним ефектима као што су висеће траке и инталације настале кроз активности деце 

и које омогићавају груписање и осамљивање деце. Постоје видљиви делови простора за 

реализацију заједничких окупљања и ритуала који су у мањем броју васпитних група  

смештени и спојени у оквиру неке просторне целине, а у много више група у средишњем 

делу собе, односно у великом празном простору, који као такав није искоришћен и 

инспиративан за децу. Препознатљивост просторних целина  проистиче из њихове 

опремљености материјалима , продуктима деце и фотографијама насталим у игри и  

пројектним активностима. Потребно их је у већој мери опремити материјалима који су 

стално доступни, инспиративни и провокативни деци за истраживање, као што су: 

полуструктурирани и неструктурирани природни и произведени материјали-рестлови, 

алати, реални и аутентични предмети , затим материјалима и продуктима којима се 

подржава развој ране писмености и који илуструју и одговарају разним врстама 

различитости, позивају на добродишлицу и припадност. Такође, потребно их је 

проширити тако да деци пружају довољно могућности за неометано кретање и бављење 

неком активношћу.  У неким објектима, нпр. објекту "Сунце" постоји испред собе мања 

просторија која служи само за пресвлачење деце, па је пожељно преиспитати намену овог 

простора и настојати га  ставити у функцију игре и истраживања. У промене простора 

укључена су деца уважавањем нихове перспективе, родитељи и остали запослени у 

установи. 

         Заједнички простори-холови,ходници у већини вртића још увек имају функцију 

проласка а не места  сусрета и размене деце различитог  узраста. Најчешће се користе за 

боравак деце старијег узраста која се не одмарају у време поподневног одмора. 

Материјали и опрема су стални и ретко се мењају,  па је потребно унети више сензорних 

елемената и материјала  за практичну манипулацију  који позивају децу на заједничку 

игру и истраживање. У ходницима испред соба, на паноима, видљив је процес учења кроз 

различите начине документовања: фотографије, забелешке, мапе, инсталације и 

продукте настали током пројекта. Поједине васпитне групе испред собе  поседују удобан 

и позивајући простор за породицу (нпр. простор за заједничко разгледање дечјег 
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портфолија) па га је пожељно учинити доступним родитељима и деци  по 

осталим  васпитним групама и објектима установе. У погледу здравих и безбедних 

услова за боравак деце у сали постављени су прозори, венецијанери и комарници. 

Потребно је промишљати о намени сале и њеној реорганизацији јер се она у свим 

објектима користила само за  извођење физичких активности а не као вишенаменски 

простор. 

           На недељним састанцима по објектима а посебно на менторским састанцима у 

језгру промена- објекат „Сунце“ васпитачи су промишљали о изазовима у уређењу 

простора, критички га преиспитивали  на основу Критеријума квалитетног простора у 

складу са новом концепцијом програма и уносили промене.  

ЗАДАТАК : Затварање 4 терасе у приземљу објекта "Сунце" и формирање просторних 

целина за игру и учење деце 

АКТИВНОСТИ : 

      -     Израда пројекта и плана уређења и опремања 

- Обезбеђивање финансијских средстава  

- Припрема и расписивање јавне набавке 

- Извођење грађевинских радова на затварању тераса 

- Формирање и опремање просторних целина за игру и учење деце на терасама 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: до јуна  2022.године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Израда пројекта за затварање тераса није реализована. Међутим, после 

доста промишљања на менторским састанцима у објекту „Сунце“ о потенцијалима  који 

нуди отворени простор за игру и истраживање деце али и разлозима због којих се терасе 

недовољно користе,  установа је предузела кораке како би исте биле безбедне за децу.  У 

том погледу  изведени су  грађевински радови на адаптацији две терасеу износу од 

583.200,00 динара са ПДВ-ом, којима су обухваћени радови на отклањању старе, 

дотрајале бетонске плоче и наливање нове бетонске пологе (тераца) као и постављање 

плочица за спољну употребу. 

       Од септембра 2022. године васпитачи и деца могу структурирати просторне целине 

и уносити елементе, материјале и средства који ће допринети квалитету искуства деце у 

овом простору. 

 

ЦИЉ 3: УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА 

ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА 

ЗАДАТАК : Развијање модела  транзиције у циљу подршке дечјем доживљају 

припадности новом окружењу 

АКТИВНОСТИ : 

    -Формирање тима за транзицију на годишњем нивоу 

    -Израда плана транзиције деце на различитим нивоима за наредну годину и 

индивидуалних планова транзиције 

    -Идентификовање циљне групе и мреже подршке 

     -Одржавање састанака тима и спровођење планираних активности у сарадњи са 

родитељима деце и другим актерима 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године(август 2020.-априла 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Израђени су  персонални планови  транзиције из припремног програма 

у школу за децу са сметњама у развоју. Планом је прецизирано временско трајање 

транзиције, носиоци,  конкретне активности које  су  усмерене на дете и његову породицу 

и школу у коју дете долази. Остварени су састанци са стучном службом  школа у коју је 

дете уписано, размењене су усмене и писане информације о детету, оно је са вршњацима 
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из групе посетило школу и упознало се са новим, школским контекстом, учитељицом и 

осталим запосленима, присустволо на часовима, укључило се у ваннаставне активности 

и дружења у дворишту школе са ученицима. Остварене су активности и у вртићкој групи: 

играње школе, драматизовање ситуација из школског контекста, разговор о школи, 

доживљајима и искуствима родитеља и старије деце са циљем да се дете упозна са 

очекивањима која се пред њега постављају. Родитељи су информисани о значају 

транзиције за добробит детета, оснажени да организују активности у кућном амбијенту 

као припрему за полазак у школу у породичном окружењу, представљена им је  школа, 

њена  организација, приступачност простора, опремљеност и ресурси. 

      У настојању да  деци пружимо подршку на свим нивоима транзиције а посебно за 

прелазак из породице у установу, реализовани су по плану транзиције различити сусрети 

деце и родитеља у вртићу током јуна месеца у свим објектима установе и  то: 

-општи родитељски састанци за родитеље новоуписане деце у објекту „Лабуд“ 

(16.06.2022.), „Сунце“ (16.06.2022.) и „Невен“ (21.06.2022.) у Инђији и „Маслачак“ у 

Бешки (16.06.2022.) са циљем да се упознају са појмом и изазовима у транзицији, да се 

повежемо и креирамо програм заснован на партнерству са породицом; 

-родитељски састанци по васпитним групама са циљем  међусобног упознавања и 

представљања групног плана транзиције у објекту „Лабуд“ (16.06.2022.), „Сунце“ 

(16.06.2022.) и „Невен“ (21.06.2022.) у Инђији, „Маслачак“ у Бешки (16.06.2022.), 

„Пчелица“ (21.06.2022.), „Цврчак“(14.06.2022.), „Сунцокрет“(16.06.2022.), „Бамби“ 

(30.06.2022.), и „Ђурђевак“ (29.06.2022.). 

-радионице и дружења са децом и родитељима једном недељно у свим објектима 

установе у следећим терминима: 13-17.06.2022., 20-24.06.2022., 27.06.-01.07.2022., и 

29.08.-31.08.2022. Деца и родитељи су упозната са простором вртића и собе,  другим 

запосленима у вртићу, дневним рутима и ритмом, а са друге стране, васпитачи су добили 

информације о навикама и искуствима детета и породице, омиљеним играма и сл. 

 

ЗАДАТАК : Организовање мирних активности за децу старијег узраста која немају 

потребу за спавањем у вртићу 

АКТИВНОСТИ : 

     -Испитивање потреба деце старијег узраста за спавањем у вртићу (анкетирање 

родитеља)  

     - Припрема и опремање простора за организацију мирних активности са децом која не 

спавају 

     - Припрема плана активности са децом. 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар 2021.године                                                                 

РЕАЛИЗАЦИЈА: У жељи да изађемо у сусрет различитим дечијим потребама и 

пружимо могућност деци старијег узраста (петогодишњаци), која немају потребу за 

спавањем, да се у периоду предвиђеном за поподневни одмор деце баве различитим 

мирним активностима у одвојеном простору са другом децом, спровели смо 

анкетирање родитеља почетком децембра 2021. године ( одступање од планираног 

рока због одсуства великог броја запослених услед лоше епидемиолошке ситуације у 

општини). Родитељи су у анкети имали могућност да се определе за један од два 

понуђена одговора која се односе на то да ли дете у периоду поподневног одмора у 

вртићу жели да спава или не.  

        На основу обрађених резултата са реализацијом мирних активности се стартовало 

у другом полугодишту радне 2021/2022. године а укључено је  23 деце за објект Сунце 

, 19 за Невен и 9 за Лабуд из Инђије, Маслачак из Бешке 25 а Сунцокрет у 

Н.Карловцима 3 деце, док у објекту Цврчак у Крчедину нема изјашњене деце за мирне 

активности. У осталим објектима мирне активности су реализоване од септембра  
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2021. године. У објекту Бамби у Марадику је учествовало 9 деце, Ђурђевку у 

Чортановцима 10, а у Пчелици у Н.Сланкамену 14  деце.  

      Одржавање мирних активности је организовано у заједничким просторима         

(холови, ходници, двориште) који нису довољно изазовани за децу и у којима васпитачи 

планирају једнократне и понављајуће активности проистекле из типа простора и 

материјала у њему. У наредној радној години пожељно је  те просторе реорганизовати и  

унети више сензорних елемената и различитих материјала  за практичну 

манипулацију како би игру и активности повезали са темом/пројектом. 

          

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РАЗВИЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА 

ЦИЉ 1: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ 

 

ЗАДАТАК : Унапређење компетенција запослених за примену дигиталних технологија у 

васпитно-образовном раду кроз интерне обуке, учешће у пројектима, хоризонтално 

учење и обуке 

АКТИВНОСТИ:  

-Организовање интерних обука за запослене у циљу развоја дигиталних компетенција  

-Учешће запослених у онлајн пројектима у сарадњи са васпитачима из других 

установа(Е-Twinning) 

-Организовање акредитованих и неакредитованих обука које се реализују онлајн, и обука 

којима је циљ развој дигиталних компетенција 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године(априла 2020.-априла 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА: У овом извештајном периоду установа је учествовала у седам 

еTwinning пројеката.  

         Циљ пројекта "International Day of the Hedgehog" је развијање свести и 

интересовања деце за животињски свет кроз истраживање специфичности о јежу. 

Партнери у пројекту били су из Пољске, Шпаније, Турске, Словачке, Хрватске и Србије, 

а из наше установе васпитачи из објекта „Сунце“ 

         Циљ пројекта "All about me" је упознавање предшколске деце, увиђање сличности 

и разлика и упознавање различитих култура. Партнери у пројекту били су из Литваније, 

Португала, Турске и Србије, а васпитач који је учествовао је Данијела Жугић Ђурић. 

Циљеви пројекта "I can do it by myself" су подржавање развоја детета кроз принципе 

Монтесори педагогије коришћењем прилагођених материјала и приближавање 

Монтесори филозофије породицама. Партнери су из Турске, Румуније, Бугарске, 

Хрватске и Србије. У овом пројекту учествовали су васпитачи из објекта „Сунце“. 

        Циљеви пројекта "Свака звезда у Андерсеновом свету лети ка неком детету" су 

упознавање деце са Андерсеновим бајкама, са бајком као књижевном врстом, 

луткарством, ликовним и литерарним изражавањем, израдом читалачког дневника, 

дигиталном сликовницом, израдом постера и флајера. Партнери у пројекту су из 

Хрватске, Македоније, Србије, Босне и Херцеговине. У овом пројекту учествовали су 

васпитачи из објекта „Сунце“ и издвојеног одељења при ОШ“П.Кочић“. 

       Циљеви пројекта "Cultural kaleidoscope" су поштовање своје и других култура, 

увиђање да су деца мали део великог света, едуковање грађана будућности, неговање 

демократије и толеранције, развијање језичких компетенција деце и васпитача. Партнери 

у овом пројекту су едукатори из Србије, Турске, Грузије, Исланда, Летоније, Португала, 

Молдавије, Словеније, Чешке, Шпаније, Грчке, Италије, Литваније, Пољске, Румуније, 

Хрватске и Шведске. Коаутор и учесник овог пројекта је васпитач из објекта „Бубамара“.  

       Циљеви пројекта "Виртуални вртић 2" су развијање дигиталних вештина деце и 

васпитача, јачање професионалне мреже подршке и учења васпитача, сарадња и размена 
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искустава о могућностима примене web алата у предшколским установама, стварање 

дигиталних садржаја заједно са децом. У овом пројекту учествују васпитачи из Северне 

Македоније, Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине. Учесник овог пројекта је 

васпитачи из издвојеног одељења при ОШ“Ј.Поповић“.  

       Циљеви пројекта "Intelligence of nature" су подстицање когнитивног развоја 

предшколске деце кроз различите игре примерене узрасту израђених од природних 

материјала, сарадња и размена између учесника пројекта и развијање дигиталних и 

језичких компетенција едукатора и деце. Партнери у пројекту су из Турске, Србије, 

Бугарске, Летоније, Грчке, Португала, Хрватске, Румуније и Словеније. Учесник овог 

пројекта је васпитач из издвојеног одељења при ОШ“Ј.Поповић“. 

        Изузетан ниво учешћа остварили су пројекти „Културни калеидоскоп“ и 

„Виртуални вртић 2“ , те је установа награђена јавним признањем- ознаком квалитета. 

       У оквиру акредитованог стучног усавршавања  реализовано је:  

 - трибина, „Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке 

међу запосленима у васпитно-образовним установама“; 8 учесника; 28.09.2021. 

- обука „Дигитализација у просвети -интегрисани финансијски информациони систем у 

просвети“; 2 учесника; 13.11.2021. 

- онлајн обука "Учење у пројектном приступу"; 30 васпитача/стр.сарадника; 11.12.2021. 

- онлајн обука " Учење кроз истраживање изван вртића ''; 15 васпитача; од 10.12.2021. 

три недеље 

- онлакн конференција ''Заједница која учи''; 2 учесника; 15.12.2021. 

- онлајн Стручни скуп ''Буди део решења -21 вештина,21.године, 21.века''; 1 учесник; 

07.10.2021. 

- стручни скуп ''Пасош за учење'' ; 2 учесника; 19.05.2022. 

- семинар ''Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а 

у настави ''; 2 учесника; 01.12.2021. и 02.03.2022. 

     Министарство просвете, науке и технолошког развоја је за реализацију пројекта 

Подршка примени ИКТ-а у предшколским установама кроз коришћење дидактичког 

средства „Пчелица“ (бее бот), определила установи средства у износу од 247.500,00 

динара са ПДВ-ом за набавку наведеног дидактичког средства. Набављено је 6 бее бот 

сетова, односно 36 пчелица које су подељене у васпитне групе у објекту Сунце, као и 

информационо комуникациона опрема коју чине: лаптоп рачунар са софтвером, веб 

камерa и мултифункционални уређај (скенер, штампач, копир апарат). 

 

ЦИЉ 2: УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА 

КРОЗ ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ И РАЗМЕНУ СА КОЛЕГАМА УНУТАР И ИЗВАН 

УСТАНОВЕ И УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРСКИМ 

УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

ЗАДАТАК : Одржавање недељних састанак тимова објеката у циљу размене 

информација, планирања активности,заједничког учења,критичког преиспитивања и 

развијања васпитно-образовног рада-грађење заједнице учења 

АКТИВНОСТ: 

-Информисање запослених о увођењу новог облика сарадње и размене информација 

-Одређивање термина састанака тимова објеката и оквирног плана рада 

-Праћење и евалуација рада тимова објеката 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : у току сваке радне године (август 2020.- јун 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Рад заједнице учења у свим објектима наставио је да се реализује 

октобра 2021. године. Састанци су се одржавали једанпут недељно за време пауза, уз 

редовно присуство психолога и помоћника директора, а по потреби и директора у објекту 

Сунце, док је у осталим објектима подршка стручне службе била повремена. Заједница 
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учења је грађена кроз промишљања о изазовима у имплементацији  нових концепција 

програма и ситуацијама из реалног програма. У језгру промена, објекту „Сунце“ су у 

оквиру прорама менторства отварана нека нова места за промишљање и рефлексију, 

везана за кључне теме менторске поодршке: анализа јаких и слабих страна, анализа 

промена у простору радне собе, развијање пројекта са децом-примери из васпитних 

група, прича о пројекту, принципи реалног програма, инсталације у вртићу  и др. 

Размењена су искуства са стручне посете вртићу „Калимеро“ Нови Сад и „Жирафица“ у 

Новим Бановцим, која је имала циљ упознавање примера добре праксе увођења и 

примене нових Основа програма, уређења подстицајне средине за учење деце и примера 

пројектног планирања и документовања. 

       У циљу стварања подстицајне социјалне средине за учење и развој деце на 

састанцима тимова објеката разговарало се о групним правилима, рутинама и ритуалима 

васпитне групе. У објекту „Сунце“,  „Невен“  и „Маслачак“  формирани су парови међу 

васпитним групама деце различитог узраста, који су реализовали заједничке активности 

у циљу подстицања вршњачког учења: у зајамне посете, игра деце у просторним 

целинама и  слављење пројеката. Примере добре праксе у вези рутина и ритуала, 

транзиције и вршњачког повезивања тим заједнице учења у објекту „Сунце“ представио 

на трибини за родитеље кроз презентацију „Подстицање самосталности и сампоуздања 

деце“ (19.11.2021.). Једна од тема недељних састанака је и како мотивисати родитеље 

како би њихова укљученост у реализацији програма била интензивнија.  

       У свим објектима међу запосленима су подељена искуства и знања стечена 

похађањем акредитованих обука и семинара,  планиране су  заједничке активности у вези 

обележавање важних датума (Дечја недеља, Светски дан детета, Кроса РТС,Дан 

породице), око прославе пројеката између васпитних група, око ажурирања садржаја на 

Падлету објекта, реализовања хуманитарних акција, новогодишњих и ускршњих  базара 

и сл. 

 

ЗАДАТАК : Организација стручних посета на годишњем нивоу предшколским 

установама у земљи и иностранству у циљу хоризонталног учења и подршке развоју 

компетенција запослених 

АКТИВНОСТИ:   

-Прављење плана учешћа у стручним посетама на годишњем нивоу 

-Контактирање одабраних ПУ и договор о реализацији стручних посета 

-Одабир учесника и припрема за стручну посету 

-Реализација стручне посете и евалуација 

-Припрема приказа садржаја стручног усавршавања и могућност примене у установи  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године(август 2020.- јун 2023.године) 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  Стручна посета вртићу „Калимеро“ у Новом Саду реализована је 

19.11.2021. године у трајању од 9:00 до 12:00 часова. Испред ПУ „Бошко Буха“ из Инђије 

у стручној посети су учествовале директор, Јелена Кресоја, пом.директора, Наташа 

Банић, психолог, Неда Аврамов Ђилас, Драгана Миљуш, Јелена Тодоровић, Милана 

Ковачевић и Весна Мишић, васпитачи из објекта „Сунце“ (језгро промена). Посета је 

реализована у циљу стручног усавршавања и хоризонталног учења, а пре свега 

упознавања са примером добре праксе увођења и примене Нових Основа програма 

„Године узлета“, уређењем подстицајне средине за учење деце и примерима пројектног 

планирања и документовања.  

 У вртићу „Калимеро“, дочекале су нас директор, Маја Попов и психолог, Драгана 

Тица, која нас је упознала са радом тог вртића и са фазама које су пролазили у процесу 

увођења нових Основа програма, што нам је било изузетно драгоцено. Након тога смо 

имале прилику да обиђемо свих десет васпитних група у вртићу (План посете у прилогу), 
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посматрамо активности деце и васпитача, упознамо се са карактеристикама средине за 

учење и променама које су уведене у сусрет новим Основама програма, документацојом 

васпитача: пројектне приче на основу процесних паноа, панои рутине и ритуала,  причом 

за учење и портфолиом детета. Такође смо имале прилику да разговарамо са 

васпитачицама, које су биле изузетно отворене и спремне да одговоре на сва наша питања 

и поделе искуства из своје праксе. Током посете вртићу „Калимеро“ стекле смо врло 

позитивне импресије о атмосфери у групама и објекту у целини, о задовољству деце и 

васпитача, тимском раду, ентузијазму запослених. Веома су нам се допале промене у 

физичкој средини, сви простори су место за учење, искоришћеност ходника и атријума, 

увођење природних и неструктурираних материјала. Стекле смо утисак да су деца 

активна и заинтересована, консултована и уважена, а да пројекти који се реализују у 

свакој васпитној групи заиста проистичу из интересовања деце.  

          Друга стручна посета реализована је у ПУ „Радост“ у Новим Бановцима, 20.06.022. 

године у трајању од 9:00 до 12:00 часова на предлог ментора Споменке Дивљан. Испред 

ПУ „Бошко Буха“ из Инђије у стручној посети су учествовале психолог Неда А. Ђилас и 

медецинске сестре из објекта „Сунце“ Гордана Јовић, Весна Мишић, Светлана Бјелац, 

Јелена Мићић,Јелена Божић и Александра Илић. Посета је реализована у циљу  

хоризонталног учења и пружања подршке медецинским сестрама-васпитачима у 

уређењу подстицајне средине за учење деце. 

          Општи закључак запослених у ПУ „Бошко Буха“ које су учествовале у стручној 

посети је, да ће нам знања и искуства стечена кроз стручну посету значајно користи  у 

припреми за примену нових програмских концепција које смо према   Правилнику о 

Основама програма предшколског васпитања и образовања  у обавези да 

имплементирамо радне 2022/2023. године. Учесници стручне посете су припремиле 

презентацију и извештај са стручне посете које су излагале на недељном састанку у 

објекту „Сунце“ и стручним активима. 

ЗАДАТАК : Израда предлога пројекта у сарадњи са установама и организацијама у 

земљи и иностранству,конкурисање за обезбеђивање средстава за њихову реализацију и 

учешће предшколске установе у одобреним пројектима у циљу унапређивања квалитета 

рада установе и услова за боравак деце 

АКТИВНОСТИ:   

-Праћење понуде актуелних конкурса за финансирање домаћих и међународних 

пројеката у области образовања 

-Сарадња са Фондацијом Темпус и другим релевантним организацијама и учешће у 

обукама за писање пројеката  

-Писање предлога пројеката и конкурисање  за њихово финансирање код домаћих и 

међународних донатора 

-Учешће представника установе у одабраним пројектима и сарадња са образовним 

установама у земљи и иностранству. 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у току сваке радне године 

РЕАЛИЗАЦИЈА: У новембру 2021. отворен је конкурс за пројекат „Заиграни“, па су 

испред  установе  пријаву поднели васпитачи из објеката „Сунце“-координатор А.С. и 

објекта „Невен“-координатор М.З. У првој фази конкурса пријављени  објекати наше 

установе бирали су зид у заједничким просторима где би се налазила табла са 

Андрамољама. По својој природи Андрамоље спадају у ред недовршених играчака, које 

су инспирисане отвореном игром и подстичу децу на креативност, експериментисање, 

истраживање, проналажење решења. Андрамоље немају правила, па дете само 

осмишљава начине играња ангажујући сопствену машту. У другој фази пројекта 

„Заиграни“, почетком марта 2022.године у објекат „Сунце“ и „Невен“ стигле су  табле са 

Андрамољама, након чега је уследила онлајн обука за чланове тимова „Промена средине 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/pravilnik..docx
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/pravilnik..docx
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за игру и истраживање уз поштовање принципа одрживог развоја“. Обуку је прошло 

укупно 18 запослених. Уследила је финална фаза пројекта, у којој је прослеђен позив на 

сарадњу родитељима и локалној заједници са циљем прикупљања неструктурираног и 

рециклажни материјала за опремање просторне целине око табле са Андрамољама. 

Фотографије оформљене просторне целине, изјаве деце и видео записи њихове игре у 

том простору, обједињени су у виду кратке презентације и послати комисији на 

одлучивање. Наши објекти нису добили признање а три најинспиративније средине за 

учење добиле по још 10 сетова са Андрамољама. 

        У сарадњи са општином Инђија, Центром за социјални рад „Дунав“ и Домом 

здравља „ДР Милорад Мика Павловић“  поднели смо пријаву за стручно-саветодавну 

подршку кроз пројекат „Подршка локалним самоуправама за ширење добрих политика  

и пракси родитељства“ која је прихваћена. Пројекат се реализује у оквиру програма 

„Подстицајно родитељство кроз игру“ који спроводи Влада Р.Србије и УНИЦЕФ,заједно 

са имплементационим партнерима СКГО и Хармонија-Центар за подршку раном развоју 

и породичним односима уз финансијску подршку Фондације ЛЕГО.  Почетак сарадње на 

другој фази пројекта је озваничен потписивањем Меморандума о сарадњи са општином 

Инђија 13.06.2022. године, док су представници установа на скупу одржаном 14.06.2022. 

године упознати са оквиром пројектних активности које ће трајати две године и првим 

корацима у имплементацији пројекта (обуке и менторски рад). На седници ВОВ 

одржаној 24.06.2022. запослени су упознати са учешћем установе у пројекту, предложена 

је особа која ће преузети улогу координатора учења-психолог,Неда А.Ђилас и  учесници 

обука – васпитачи из објекта Лабуд и Невен. Обукa практичара за спровођење програма 

ће почети да се реализујe у септембру 2022. године и трајаће до марта 2023. године. 

Састоји се од уводне менторске посете у установи, три онлајн обуке по модулима и три 

менторске посете у установи у циљу подршке примени програма у установи. Задња фаза 

пројекта ће се реализовати крајем 2023. и почетком 2024.године када ће практичари 

заједно са менторима креирати план ширења знања, вештина и пракси подршке 

разиграном родитељству у установи. 

 

VIII  ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ У ОБЛАСТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД, 

СТАНДРАД 1.3: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВОР-А ЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ 

ДЕЧИЈЕМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ 

Предмет истраживања, учесници и метода прикупљања података 

 Самовредновање у првој области квалитета – Васпитно-образовни рад, стандард 1.3.: 

„Планирање и програмирање ВОР-а је у функцији подршке дечијем учењу и развоју“ је извршено 

у периоду новембар – децембар 2021. године. За потребе прикупљања података коришћена је 

техника анализа документације. Тим за самовредновање је на четири састанка анализирао 

педагошку документацију васпитача у циљу процене остварености стандарда 1.3. и индикатора 

квалитета применом инструмента „Протокол за анализу педагошке документације“ који садржи 

14 индикатора. Полазиште у изради инструмента  „Протокол за анализу педагошке 

документације“ био је Правилник о стандардима квалитета рада установе, као и Основе 

предшколског програма „Године узлета“, посебно део који се односи на поступке васпитача у 

развијању програма. Чланови тима су кроз заједничку дискусију и анализу процењивали 
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оствареност сваког од 14 индикатора на четворостепеној скали од 1 – није остварено до 4 – у 

потпуности остварено. Документација коју су васпитачи приложили садржи Књигу васпитно-

образовног рада, процесне паное, фотографије дечијих продуката, исказе деце, табеле, графиконе 

и другу документацију која је настала током рада на једном пројекту.  

 Самовредновање је извршено на узорку који је био састављен од 22 васпитне групе из 

свих објеката предшколске установе, које су случајно одабране, с тим да је број група које ће ући 

у узорак из сваког објекта предшколске установе био унапред одређен, с обзиром на величину 

објекта. За овакву методу узорковања тим за самовредновање се определио у циљу обезбеђивања 

равномерене заступљености васпитних група из различитих објеката и добијања што 

објективније процене реалне остварености стандарда квалитета који је предмет самовредновања. 

Узорак истраживања у процесу самовредновања чиниле су следеће васпитне групе: 

- из објекта „Сунце“ 5 васпитних група (старија 4, мешовита 5, мешовита 6, млађа 1, 

мешовита 1); 

- из објекта „Невен“ 2 васпитне групе (млађа и мешовита); 

- из објекта „ Лабуд“ 2 васпитне групе (мешовита 4 и мешовита 2); 

- из објекта „Маслачак“ 2 васпитне групе (мешовита 1 и мешовита 2); 

- из ОШ „Д. Јерковић“ 2 васпитне групе (целодневна припремна 1 и полудневна припремна 

1); 

 

- из ОШ „П. Кочић“  1 васпитна група (полудневна припремна); 

- из ОШ „Ј. Поповић“  1 васпитна група (целодневна припремна); 

- из објекта „Цврчак“ и ОШ „22. јул“  1 васпитна група (мешовита); 

- из објекта „Ђурђевак“  1 васпитна група (мешовита); 

- из објекта „Бамби“  1 васпитна група (мешовита); 

- из објекта „Бубамара“  1 васпитна група (мешовита); 

- из објекта „Сунцокрет“ и ОШ "С. Б. Паја" 1 васпитна група (мешовита, целодневно-

полудневна); 

- из објекта „Пчелица“  1 васпитна група (целодневна припремна); 

- из ОШ „Браћа Груловић“  1 васпитна група (целодневна припремна).  

 

 У циљу процене остварености стандарда 1.3. „Планирање и програмирање ВОР-а је у 

функцији подршке дечијем учењу и развоју“, вреднован је квалитет реализације пројеката који 

су реализовани са децом у текућој радној години (по један пројекат из сваке васпитне групе) 

анализом педагошке документације која је настала у току рада на пројекту уз примену унапред 

припремљеног Протокола. Процену остварености сваког од 14 индикатора из Протокола на скали 

од 1 (није остварено) до 4 (у потпуности остварено) вршили су заједно чланови тима кроз 

дискусију и консензус.    

 

Приказ и анализа резултата самовредновања  

 Протокол за анлизу педагошке документације којим је вршена процена квалитета 

реализованих пројеката са децом садржи следеће индикаторе:  

1. Тема пројекта одражава аутентичну запитаност деце о неком питању или проблему. 

2. Васпитач помаже деци да артикулишу проблем који је за њих смислен и вредан 

истраживања.  

3. У почетном планирању пројекта васпитач полази од непосредног искуства деце.  



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2021/22.  РАДНУ ГОДИНУ 

 

259 
 

4. У почетној фази пројекта васпитач уноси „провокацију“ као позивницу за идеје, 

зачудност и питања деце.  

5. Васпитач планира опремање простора материјалима који су инспиративни и 

провокативни деци за истраживање у оквиру пројекта (неструктурирани и 

полуструктурирани материјали, средства, алати...). 

6. Васпитач планира могуће начине укључивања родитеља, позива их да се укључе и 

подржава иницијативу родитеља.  

7. Васпитач планира посете местима у локалној заједници у којима деца могу да проширују 

искуства вазана за пројекат.  

8. Васпитач планира и ствара могућности за укључивање појединаца из локалне заједнице 

у циљу подршке истраживању у пројекту.  

9. Васпитач ствара прилике за вршњачко учење и интеракцију са децом из других васпитних 

група, млађег и старијег узраста.  

10. Васпитач охрабрује иницијативу деце  - деца предлажу, изражавају мишљење, 

испробавају и праве изборе. 

11. У развијању пројекта васпитач се консултује са децом: води разговор са децом, истражује 

перспективу деце, користи различите технике консултовања – фотографисање, 

мапирање, туре, уметничке и експресивне технике... 

12. Учешћем у игри и заједничким активностима са децом васпитач моделује игровни и 

стваралачки приступ активностима, насупрот подучавању и преношењу готових знања. 

Фокусира се на процес, а не на продукт.  

13. У развијању пројекта, васпитач креира разноврсне ситуације у којима су деца активна, 

истражују и проналазе различита решења.  

14. Васпитач подстиче различите начине изражавања деце – симболичко и говорно 

изражавање, рана писменост, употреба дигиталне технологије... 

 

 Приликом обраде резултата самовредновања израчуната је аритметичка средина 

(просечна оцена) за сваки појединачни показатељ, као и за инструмент у целини. Просечна оцена 

на скали од 1 до 4 за инструмент у целини је 2,87. Пројекти који су вредновани кроз анализу 

документације се међусобно веома разликују у квалитету, а распон просечних оцена 

појединачних пројеката се кретао од 1,86 до 4,00.  

Релативно вишу оцену добили су следећи индикатори:  

- У почетном планирању пројекта васпитач полази од непосредног искуства деце. (3,32) 

- Васпитач планира могуће начине укључивања родитеља, позива их да се укључе и 

подржава иницијативу родитеља. (3,27) 

- Тема пројекта одражава аутентичну запитаност деце о неком питању или проблему. 

(3,18) 

- У почетној фази пројекта васпитач уноси „провокацију“ као позивницу за идеје, 

зачудност и питања деце. (3,14) 

Индикатори који су релативно ниже оцењени односе се на следеће: 

- Васпитач планира и ствара могућности за укључивање појединаца из локалне заједнице 

у циљу подршке истраживању у пројекту. (2,32) 

- Васпитач ствара прилике за вршњачко учење и интеракцију са децом из других 

васпитних група, млађег и старијег узраста. (2,45) 
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- У развијању пројекта васпитач се консултује са децом: води разговор са децом, 

истражује перспективу деце, користи различите технике консултовања - 

фотографисање, мапирање, туре, уметничке и експресивне технике... (2,50)  

- Васпитач охрабрује иницијативу деце - деца предлажу, изражавају мишљење, 

испробавају и праве изборе. (2,59)  

 Може се закључити да васпитачи приликом планирања пројеката углавном полазе од 

непосредног искуства деце. Теме пројеката који су анализирани у процесу самовредновања се 

односе на домаће и дивље животиње (4 пројекта), инсекте (2 пројекта), биљке (2 пројекта), појаве 

у природи и екологију (4 пројекта), људско тело и опажање путем чула (3 пројекта), храну (3 

пројекта), књиге и играчке (2 пројекта), стваралаштво људи (2 пројекта). Кроз анализу пројектне 

документације углавном се може уочити да тема пројекта одражава аутентичну запитаност деце. 

Такође, васпитачи су често уносили провакације како би додатно подстакли идеје, зачудност и 

питања деце. Оно што је такође издвојено као добра карактеристика анализираних пројеката је 

то да васпитичи редовно планирају укључивање родитеља и позивају их да се укључе. Учешће 

родитеља је углавном иницирано и подстакнуто од стране васпитача, док је испољавање и 

праћење иницијативе родитеља у мањој мери присутно.  

 За разлику од учешћа родитеља, укључивање локалне заједнице и различитих експерата 

у циљу подршке истраживању у пројекту је у мањој мери присутно. Иако се деца изводе из 

установе и реализују се посете местима у локалној средини, треба додатну пажњу посветити 

укључивању појeдинаца из локалне заједнице (различитих професија, старосне доби) како би се 

проширило и обагатило искуство деце. Утисак је да ни могућности примене дигиталне 

технологије за успостављање сарадње и комуникације „на даљину“ нису у довољној мери 

искоришћене. Такође, у малом броју анализираних пројеката је присутно планско повезивање са 

вршњацима из других васпитних група, млађег или старијег узраста. Иако се све групе налазе у 

објектима и срединама у којима постоје прилике за вршњачко учење и интеракцију, ова 

могућност је у мањој мери искоришћена.  

 У фази развијања пројекта, васпитачи недовољно користе технике консултовања са децом 

(фотографисање, мапирање, туре, уметничке и експресивне технике) како би истражили дечију 

перспективу и у складу са тим даље развијали пројекат – од 22 анализирана пројекта, ово је у 

потпуности остварено у 4 пројекта, у 4 у већој мери остварено, док је у осталим пројектима у 

потпуности занемарено. С тим у вези, у развијању пројеката треба више пажње посветити 

стварању могућности и прилика за испољавање иницијативе деце – за изражавање мишљења и 

предлога, испробавање и прављење избора, и ово пропратити кроз документовање. Такође, у 

бројним пројектима је и даље присутан приступ подучавања у коме васпитач доминира и нуди 

деци садржаје које је потребно усвојити или задатке које треба решити. Средину за учење је 

потребно у већој мери опремити материјалима који су стално доступни, инспиративни и 

провокативни деци за истраживање у оквиру пројекта (неструктурирани и полуструктурирани 

материјали, средства, алати...) и неговати игровни и стваралачки приступ у активностима.  

 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ПЕРСПЕКТИВЕ РОДИТЕЉА О ПРЕДМЕТУ 

САМОВРЕДНОВАЊА  

 У Правилнику о стандрадима квалитета рада установе („Сл. гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 14/2018) наведено је да у развијању програма треба уважити иницијативу, предлоге, 

идеје и искуство деце и родитеља (индикатор 1.3.3.). Такође, Основе предшколског програма 

„Године узлета“ прописују да предшколски програм треба да се развија кроз партнерске односе 

са породицом, што, између осталог, значи да је породица упозната са концепцијом програма и да 

родитељи на састанцима воде дијалог са васпитачима о активностима деце и програмским 
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активностима и развијају програм сарадње са породицом који је заснован на различитим 

начинима укључивања породице.  

 Мишљење родитеља о учешћу породице у планирању и програмирању за потребе 

самовредновања испитано је кроз дијалог са члановима Савета родитеља. На састанку је 

учествовало 10 представника родитеља из различитих објеката предшколске установе („Сунце“, 

„Невен“, „Лабуд“, „Пчелица“, „Сунцокрет“, „Маслачак“, ОШ „Браћа Груловић“, ОШ „Јован 

Поповић“, ОШ „Слободан Бајић – Паја“). Родитељи су у малим групама и на нивоу велике групе 

одговарали на унапред припремљена питања. Састанак су водиле директорка Јелена Кресоја и 

психолог Неда Аврамов Ђилас. У наставку следи листа питања и приказ одговра родитеља. 

1. На који начине вас васпитачи информишу о дешавањима у васпитној групи, о 

актуелним темама и пројектима којима се деца баве? Да ли сте задовољни овим 

начином информисања?  

 Родитељи најчешће добијају информације путем Вибер групе родитеља и васпитача, као 

и приликом пријема и отпуста детета из установе. Родитељи су већином задовољни овим 

начином комуникације, али су указали и на неке недостатке комуникације путем Вибер групе (не 

постоје индивидуализоване повратне информације о понашању и напретку детета у групи, 

навикама и социјалним вештинама). Исказали су потребу за учесталијим родитељским 

састанцима и индивидуалним разговорима са васпитачима. 

2. Да ли сте и на који начин били непосредно укључени у поједине активности васпитне 

групе (активности са децом и васпитачима)? Које су то активности? Како сте 

доживели учешће у тим активностима?  

 Родитељи наводе да су на различите начине били укључени у активности васпитне групе 

– као гости у групи, експерти за поједине области у пројектима, кроз учешће у слављењу 

пројекта, као пратња при изласцима деце из вртића и слично. Активности су реализоване на 

иницијативу васпитача, који су родитељима упутили позив лично, или путем Вибер групе. 

Родитељи су  учешће у предложеним активностима доживели као пријатно искуство и предлажу 

чешће организовање различитих тематских радионица и дружења деце, васпитача и родитеља 

(нпр. спортске активности и креативне радионице). Истичу да је неопходно да особље 

предшколске установе при планирању активности са родитељима води рачуна о радном времену 

родитеља и да све активности буду организоване у послеподневним часовима, што у појединим 

васпитним групама није био случај. Родитељи из јаслених група су позитивно оценили своје 

учешће и боравак у васпитној групи у току периода адаптације. 

3. Да ли васпитачи подстичу и охрабрују изношење предлога родитеља и идеја за 

организацију простора или одређених активности са децом? Да ли особље ПУ прати и 

подржава иницијативу родитеља?   

 Родитељи који су учествовали на састанку су известили да су били информисани о 

процесу мењања физичке средине у радним собама путем фотографија и информација које су 

васпитачи постављали у Вибер групу. На иницијативу васпитача су доносили потребна средства 

и материјале или учестовали у набавци опреме за уређење одређених просторних целина. У 

појединим васпитним групама, родитељи нису до краја информисани и укључени јер су изостале 

повратне информације о томе како су деца реаговала на промену простора и како се играју у 

новим целинама. Као пример добре праксе, родитељи су истакли пано „Лепе вести“, где 

васпитачи постављају обавештења о успесима и напретку деце из групе.  
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4. Да ли запослени у предшколској установи препознају и узимају у обзир компетенције и 

искуство родитеља? Како ово препознајете? 

 Родитељи су препознали да васпитачи узимају у обзир њихове компетенције јер су их 

позивали да гостују као експерти за одређене области, у зависности од њиховог занимања. Путем 

„Упитника породичних интересовања“ родитељи могу да се изјасне о начину на који желе да 

учествују у програмским активностима.  

5. Да ли програм који се реализује у предшколској установи уважава различитости 

породица и нуди различите облике и нивое  укључивања родитеља? Да ли је присутно 

прилагођавање потребама и могућностима родитеља?  Шта су ваши предлози за 

унапређивање партнерства предшколске установе и породице? 

 У одговору на последње питање, родитељи су још једном истакли да је неопходно да би 

се унапредило учешће родитеља да све активности буде организоване у послеподневним 

часовима.  

 Као опште препоруке на основу сагледавања перспективе родитеља, може се издвојити 

следеће: 

- Поред информација које добијају путем Вибер групе, родитељима су потребне и 

специфичне информације о понашању, вештинама и напретку њиховог детета које могу 

добити кроз индивидуалне разговоре или писане поруке од васпитача.  

- Родитељи уживају у заједничком учешћу са децом и васпитачима у различитим 

пројектним активностима које су у складу са њиховим интересовањима и 

компетенцијама. Потребно је добро упознати родитеље деце у групи и креирати што 

разноврснију понуду активности у циљу укључивања већег броја родитеља.  

- Родитељи истичу предности групног окупљања и учешћа у групним родитељским 

састанцима, радионицама и дружењима са децом и васпитачима (стицање нових 

информација, упознавање друге деце и родитеља, размена искуства...). Неопходно је 

водити рачуна о томе да ове активности буду организоване ван радног времена родитеља 

како би се свима пружила могућност да учетсвују.  

- Неопходно је више уважити допринос родитеља и њихово анагажовање у опремању и 

мењању средине за учење кроз одржавање континуитета комуникације и размене 

повратних информација и након увођења одређених промена.  

 

IX   ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА 

МЕНТОРСТВА  
 

 Рад на увођењу у посао остваривао  се кроз оспособљавање приправника за 

самосталан образовно-васпитни рад и припремање за полагање испита за лиценцу. То је 

корак ка професионалном развоју, након стеченог базичног образовања, и он се остварује 

припремом приправника за полагање испита за лиценцу, за даље стручно усавршавање и 

стицање звања.                                                                   

 Изабрани ментори су добро планирали рад који је обезбеђивао поступност у 

оспособљавању приправника за самостално обављање образовно-васпитног рада до 

добијања лиценце. Рад ментора је омогућавао приправнику унапређивање знања и 

компетенција стечених у току школовања, учење из различитих извора и кроз различите 

приступе, размену искустава и мишљења с ментором и другим колегама, савладавање 
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вештине самовредновања свог рада. Након годину дана заједничког рада приправници 

су припремљени за проверу оспособљености у Установи.                                                                                                                                                          

           У радној 2021/2022 години у Установи су били ангажовани следећи приправници: 

 
р. бр. Име и презиме 

приправника 

Име и презиме 

васпитача-ментора 

Распоред рада 

1. 

 

Ковачевић Милана Голе Башић Олгица Сунце,07.09.2020.-07.09.2021. 

Провера савладаности-27.09.2021 

2. Јанковић Валентина 

 

Катић Миланка Маслачак,30.10.2020.- 30.10.2021. 

Провера савладаности-25.10.2021. 

3. Тодоровић Јелена Станковић Ивана Сунце,14.10.2020.-14.10.2021. 

Провера савладаности-27.10.2021. 

4. Смолић Жељка                

- мед. сестра-васпитач 

Добрић Љубица Маслачак,21.09.2020.-21.09.2021. 

Провера савладаности-28.09.2021. 

5. Андреата Александра Бајић Марина Сунце,01.09.2021.-01.09.2022. 

 

6. 

 

Ђуровић Јована Радановић Сања Сунце,22.10.2021.-22.10.2022. 

 

7. 

 

Новоселац Вања 

- мед. сестра-васпитач 

Граовац Тајана Лабуд, 22.10.2021.-22.10.2022. 

8. Савић Мануела                   

-мед. сестра-васпитач 

Турчиновић Марија Маслачак, 22.10.2021.-22.10.2022. 

9 Николић Кристина Тодорчевић Милица Маслачак, 07.10.2021.-07.10.2022. 

10 Петојевић Миа                              

-педагог 

Узелац Јадранка 18.10.2021.-18.10.2022. 

11 Дукић Тамара Малечић Марина Сунце,01.11.2021.-01.11.2022. 

 

12 Тртица Јелена Брдар Анка Сунце, 19.04.2022.-19.04.2023. 

 

 Комисија за проверу савладаности програма васпитача у радној 2021/22 је имала 

четири провере савладаности програма увођење приправника у посао -. Ковачевић 

Милана, Смолић Жељка , Јанковић Валентина и Тодоровић Јелена. 

Сви приправници-стажисти су у потпуности савладали програм и стекли право на 

полагање лиценце пред комисијом коју образује Министар просвете. 

 

X   ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ , ЗНАЧАЈНИ 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ ДАТУМИ И ДЕЧИЈА 

НЕДЕЉА 

 

Традиционалне манифестације су прилика да деца из предшколске установе покажу своје 

таленте,умећа и вештине као и да развијају своју креативност. 

У радној 2021/2022.години, деца из наше предшколске установе су учествовала на 

различитим манифестацијама  које су организоване  на локалном нивоу  као и на нивоу 

сремског округа.  

Манифестација ''Марадичка јесен'' је одржана у Марадику , 12.09. 2021. године у 

организацији Месне заједнице Марадик , где су учествовала деца мешовите и 

приппремне групе из објекта ''Бамби'' у Марадику са плесном тачком ''Лет,лет бубамаро''. 
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Манифестација ''Дани меда'' ,одржана је у Инђији , у центру града , у организацији 

Удружења пчелара '' Рој '' и Туристичке организације Општине Инђија , 24.09.2021. 

године. Деца и васпитачи из предшколске установе „Бошко Буха“ су  посетили продајну 

изложбу меда и пчелињих производа. 

Предшколска установа „Бошко Буха“ је учествовала на манифестацији ''Живим у граду 

Саве Шумановића'', која је одржана у Шиду, од 16.05.до 26.05.2022.године . Деца 

припремне групе при ОШ ''Јован Поповић'''гостовала су на манифестацији где су том 

приликом посетила галерију слика Саве Шумановића у Шиду. Предшколска установа 

„Јелица Станивуковић Шиља“  из Шида ове радне године је прославила 50 година 

постојања. У оквиру обележавања 50-годишњице од оснивања, кроз различите 

манифестације, обележили су  овај јубилеј , реализовали радионице и игре  и дружили се 

и стварали. 

Манифестација ''Крос РТС-а кроз Србију'' је одржана два пута у току радне 2021/2022. 

године  , и то 29.10.2021. године и  13.05.2022. године. У нашој установи је  учествовало  

око 900 деце различитих узраста , а трчали су у двориштима објеката ,оближњим 

спортским теренима и парковима. Деца узраста од 3  до 6 година су трчала на означеној 

стази , од старта до циља , а деца јасленог узраста су навијала и давала подршку старијим 

другарима. Најхрабрији јасленци су се одважили да уз помоћ старијих другара учествују 

у трци. 

Током радне 2021/2022. године у нашој установи су  обележени значајни национални и 

међународни датуми чији је циљ скретање пажње јавности на одређене друштвене 

феномене или проблеме како би се покренула позитивна промена у друштву и развијала 

свест деце о променама и очувању животних вредности 

Обележили смо следеће значајне датуме : 

 

НАЗИВ УЧЕСНИК ДАТУМ 

 

Међународни дан 

озонског омотача 

Деца из припремне предшколске групе при 

ОШ ''Јован Поповић'' 

16.09.2021. 

Светски дан хлеба Деца из објекта ''Невен''  , Инђија 16.10.2021. 

Светски дан здраве хране Деца из објекта ''Невен'', Инђија и 

''Бубамара'',Љуково 

16.10.2021. 

Светски дан детета Деца из свих објеката предшколске установе 20.11.20210. 

Светосавски дан Деца из свих објеката предшколске установе 27.01.2022. 

Међународни дан жена Деца из свих објеката предшколске установе 08.03.2022. 

Светски дан воде Деца из објекта ''Лабуд'' , Инђија 22.03.2022. 

Светски дан шале Деца из свих објеката предшколске установе 01.04.2022. 

Дан маслачака Деца из објекта ''Маслачак'' из Бешке 05.04.2022. 

Дан планете земље  Деца из објекта ''Невен'' , Инђија  22.04.2022. 

Дан Европе и еТвининга Деца из припремне предшколске групе при 

ОШ''Јован Поповић'' 

09.05.2022. 

Дан породице Деца из свих објеката предшколске установе 15.05.2022. 

Дан Сунца Деца из објекта ''Маслачак'' 21.06.2022. 

 

Стручне конференције и скупови: 

 

XXIV Стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије  одржани су у Сокобањи 

, са темом ''Заједница деце и одраслих у креирању и проналажењу инспиративне средине 

за учење кроз игру и истраживање''. Наша установа се представила са два стручна рада 
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из области неге и васпитно образовног рада са . Аутори првог стручног рада са темом 

''Ко живи на фарми'' су медицинске сестре-васпитачи : Гордана Јовић ,Весна Мишић, 

Тајана Граовац , Ивана Раштегорац и стручни сарадник-логопед  Снежана Прелић. 

Аутори другог стручног рада са темом ''Вода'' су медицинске сестре васпитачи 

Александра Баталов , Јасмина Баквић  и стручни сарадник логопед Снежана Прелић.  

Јубиларни XXV Стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије одржани су у 

Врњачкој Бањи са темом ''Медицинска сестра васпитач као део заједнице учења и 

учесник у планирању промена у васпитно образовној пракси''.. Наша установа се том 

приликом представила  стручним радом из области неге и васпитно образовног рада, са 

темом ''Грађење заједнице учења кроз развијање пројекта -Где живе домаће животиње'' 

чији су аутори медицинске сестре васпитачи Александра Баталов ,Јасмина Баквић,  и 

стручни сарадник логопед Снежана Прелић.Техничку подршку им је пружила Гордана 

Јовић . 

На истом стручном скупу , медицинској сестри на превентивној заштити из наше 

установе  , Александри Баталов , је додељено признање ''Најбоља медицинска сестра у 

2021. години''. 

   Стручна конференција за васпитаче ПУ Србије са темом ''Доживњај и схватање 

простора кроз искуства деце и одраслих у васпитно образовном процесу''  организована 

под покровитељством Савеза удружења васпитача Србије, одржана је на Тари. Наша 

установа се представила том приликом стручним радом а аутори су вапитачице из 

објекта ''Маслачак '' из Бешке : Наташа Механџић ,Миланка Катић , Радослава Војновић 

и Санела Бижић. 

 На стручној конференцији за васпитаче ПУ Србије са темом ''Грађење односа као 

подстицај промена васпитно образовне праксе '' , која је одржана у Врњачкој Бањи 

,васпитачи и медицинске сестре васпитачи из наше установе су презентовали стручни 

рад са темом ''Учимо и растемо заједно- подршка вршњачком повезивању. Конференција 

је организована са циљем јачања компетенција васпитача кроз размену знања и искуства 

о значају грађења односа као подстицаја промена васпитно-образовне праксе , а пројекат 

из наше установе је изазвао позитивне реакције присутних. 

          XIV стручни скуп стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 

одржан је у Врњачкој Бањи  са темом ''Вртић као простор континуираних промена , учења 

и развоја ''.На том скупу је стручни сарадник психолог, Неда Аврамов Ђилас учествовала 

на округлом столу са темом ''Размена искустава стручних сарадника и заједничко 

промишљање као подршка променама у предшколским установама''. 

 

XI  ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ИЗЛЕТА ЗА ПРИПРЕМНЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ У РАДНОЈ 2021/2022. ГОДИНИ     

    
Годишњим планом рада за радну 2021/2022. годину планирано је извођење једнодневног 

излета  за децу припремног предшколског програма , на релацији Инђија - Салаш Лујза 

у Белом Блату (општина Зрењанин). 

Излет је реализован у периоду од 12.04.2022. до  15.04.2022.године , а организатор 

путовања је била туристичка агенција Сања Травел ДОО , Стари Бановци. 

На једнодевни излет су ишла деца из 18 група ,припремног предшколског узраста , што 

је укупно 431 дете а у пратњи је било 45 одраслих особа. 

Деца из материјално угрожених породица су добила гратис путовање од туристичке 

агенције а било их је укупно 14. 
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Полазак деце и запослених је извршен са великог паркинга поред језерцета ''Барица'' у 

близини градског базена у Инђији, у планирано време , аутобусима Фудекс , који су 

испунили очекивања и услове наведене од  предшколске установе ''Бошко Буха''. 

Полиција је прегледала аутобусе пре поласка , након чега је дозвољен полазак. 

За време путовања владала је весела атмосфера међу децом , водичи у аутобусима су 

благовремено давали информације у току пута. 

За децу , као и за запослене излет представља кратак предах од рутине, који је увек 

добродошао. На излету смо провели дан у другачијем окружењу за учење , а деца су 

утиске са излета  сумирала кад су се вратили. 

Поред прилике да уче на другачији начин , деца током излета стичу и важне социјалне 

вештине. Учење како да се понашају у природи , како да постављају питања водичу и 

како да деле простор у аутобусу са другарима , представљају драгоцене користи излета. 

Салаш Лујза је пољопривредно газдинство , где су домаћини били пријатни и 

гостољубиви.Све је чисто и уређено , а на салашу су деца видела разнолике животиње. 

Деца су имала прилику да стекну нова знања , да истражују , да обогате непосредно 

искуство , да развију самосталност и социјалне вештине , као  и да развију вештину 

комуникације и успоставе ближе међусобне односе у групи и једноставно уживају у 

природи. 

Повратак је био око 17 часова на истом месту као и при поласку. 

Уз одличну организацију агенције , стручности водича , доброг расположења деце, 

њихових васпитача и осталих сапутника , предвиђена маршута је испуњена у потпуности. 

 

 

XII  ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ 

НАДЗОРИМА У УСТАНОВИ, УТВРЂЕНОМ СТАЊУ НА 

ОСНОВУ ЊИХ И  НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА 
 

12.1. Просветна инспекција  
 

       У току радне 2021/2022 . године у Предшколској установи „Бошко Буха“ Инђија 

извршен је један редован инспекцијски надзор и четири ванредна   надзора  просветне 

инспекције. 

         Први ванредан  инспекцијски надзор извршен је 18. јануара 2022. године  у вези  

провере навода из обавештења ПУ"Бошко Буха"  од јануара 2022. године,везано за 

непохађање припремног предшколског програма од стране детета Р.А. достављеног 

просветном инспектору. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-

3/2020-IV-05 од 21.јануара 2022. године у којем је просветни инспектор констатовао да 

ПУ"Бошко Буха" не поступа супротно законским и осталим важећим прописима али и 

актима ПУ"Бошко Буха"у Инђији, осим  у случају који се односи на обавештавање 

јединице локалне самоуправе о деци која не похађају припремни предшколски 

програм,најкасније 15 дана од дана престанка редовног похађања. 

          Други  ванредан инспекцијски надзор извршен је 14. јуна 2022. године  у вези  

провере навода из представке  родитеља Ј.М. из Чортановаца, поднете путем 

пуномоћника Адвокатске канцеларије Владимир В.Савић, Нови Сад, просветном 

инспектору општине Инђија на рад  ПУ"Бошко Буха"у Инђији,везано за несрећан 

догађај-повреду млдб Ј.В.  Након извршеног надзора просветни инспектор је у записнику 

број 614-1-50/2022-IV-05 од 17.06.2022. године констатовао  да установа није поступила 
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супротно законским и осталим важећим прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у 

Инђији, осим  у случају који се односи на поштовање процедура поступања запослених  

у установи у случају физичког повређивања. 

         Трећи ванредан инспекцијски надзор извршен је 14. јуна 2022. године у вези  

провере навода из представке  родитеља Ж.Д. из Бешке , поднета електронским путем 

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине,Нови 

Сад,на рад ПУ"Бошко Буха"у Инђији,везано за упис детета у установу,објекат 

„Маслачак“ а која је уступљена на надлежност просветном инспектору општине Инђија. 

Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-51/2022-IV-05 од 14.јуна 2022. 

године у којем је просветни инспектор констатовао да ПУ"Бошко Буха" не поступа 

супротно законским и осталим важећим прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у 

Инђији. 

         Четврти  ванредан инспекцијски надзор извршен је 14. јула 2022. године  године  у 

вези  провере навода из представке групе родитеља из Бешке, поднета електронским 

путем Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне 

мањине,Нови Сад, на рад ПУ"Бошко Буха"у Инђији, везано за промену васпитача у 

групи, померање ручка за децу и анексе уговора за боравак деце у установи, а која је 

уступљена на надлежност просветном инспектору општине Инђија. Након извршеног 

надзора сачињен је записник број 614-1-73/2022-IV-05 од 20.јула 2022. године у којем је 

просветни инспектор констатовао да ПУ"Бошко Буха" не поступа супротно законским и 

осталим важећим прописима али и актима ПУ"Бошко Буха"у Инђији. 

        Редован инспекцијски надзор од стране општинског просветног инспектора 

извршен је 11.  марта 2022. године. Надзор је вршен према контролним листа са тачкама 

прегледа: обављање делатности установе, општа акта установе, органи установе, 

извештаји о раду, планирање и програмирање рада установе, упис деце и формирање 

васпитних група, права детета, евиденција и јавне исправе, радни однос и равноправни 

статус запослених,  и примена Закона о заштити становништва од изложености 

дуванском диму. Након извршеног надзора сачињен је записник број 614-1-27/2021-IV-

05 од 17.марта  2022. године у којем је просветни инспектор констатовао да није уочио 

незаконитости у поступању установе осим у случајевима описаним у групи питања, бр.1 

„Обављање делатности васпитања и образовања“ и бр.6." Упис деце ,формирање група" 

из контролне листе KL -001-02/02. На основу утврђеног чињеничног стања просветни 

инспектор је наложио  мере да директор исходује Акт о верификацији објекта „Лабуд“ и  

усклади број деце која се уписују у групе са одредбама Закона о ПВО са решењем о 

утврђивању већег,односно мањег броја деце у ПУ и да се УО установе упозна са горе 

наведеним записником.      

        Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима просветног инспектора. 

   

12.2.  Санитарна инспекција 
        12.2.1. Санитарни надзор објеката       

        Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 

Оделење у Сремској Митровици , Оделење за санитарну инспекцију Сремска Митровица 

у току радне године извршио је  5 инспекцијских  назора у објектима: 

-22.02.2022.год. у објекту „Сунце“ Инђија (редован надзор)- Записник број:138-53-00065-

6/2020-14 од  22.02.2022. год. / нису наложене мере установи/; 
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-29.03.2022.год.  у објекту "Маслачак" у Бешки,  (редован надзор)- Записник број:138-53-

00203-4/2022-14 од  29.03.2022. год. / нису наложене мере установи/; 

-31.03.2022.год.  у објекту "Цврчак" у Крчедину,  (редован надзор)- Записник број:138-

53-00204-3/2022-14 од  31.03.2022. год. / нису наложене мере установи/; 

-01.04.2022.год.  у објекту "Сунцокрет" у Новим Карловцима,  (редован надзор)- 

Записник број:138-53-00206-3/2022-14 од  01.04.2022. год. / нису наложене мере 

установи/; 

-20.06.2022.год.  Записник о инспекцијском надзору-ванредан бр.138-53-00576-2/2022-14 

од 20.06.2022.год./ Предмет инспекцијског надзора је, по захтеву установе, потврђивање 

испуњености санитарно- хигијенских услова у циљу исходовања решења о верификацији 

за новоотворени објекат „Лабуд“ у Инђији, које издаје надлежно министарство 

републике Србије, а којим се потврђује испуњеност за рад о обављање делатности 

установе. У истом нису наложене мере установи /; 

       Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима санитарног инспектора.  

  

        12.2.2.Обавезни здравствени прегледи запослених   

     Завод за јавно здравље Сремска Митровица је у радној 2021/2022. години редовно 

вршио здравствене прегледе запослених у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести и обављено је укупно 375 редовних прегледа одређених категорија 

запослених и 5 контролних прегледа због клицоноштва. 

 

       12.2.3. Здравствена исправност намирница и предмета опште употребе 

      Завод за јавно здравље Сремска Митровица а стручна екипа службе хигијене и 

медицинске екологије контролисала здравствену исправност намирница и предмета 

опште употребе и то узорковањем: 

- Намирница – једна, 

- Брисева – два и  

- Готових оброка из предшколских установа, једном месечно. 

Код готових оброка врста испитивања је калоријско-броматолошка. 

      У објектима где се само сервира храна, допремљена из централне кухиње ради се 

анализа намирница и брисева. Периодично се уради и физичко-хемијска анализа 

намирница. 

       Укупно је контролисано 172 узорка и то бриса руку 9, предмета опште употребе 149, 

микробиолошка анализа намирница и физичко-хемијска 7. 

        Калоријско-броматолошких анализа 7 у току радне године.  

 

 

12.3.  Инспекција из одељења за ванредне ситуације 

у Сремској Митровици 
 

               12.3.1. Инспекција из одељења за  ванредне ситуације – заштита од 

пожара 

 

       Дана 13.09.2021. године извршена је саветодавна посета од стране инспектора из 

одељења за  ванредне ситуације – заштита од пожара,  МУП-а у Сремској Митровици.  
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Предмет инспекцијског надзора је био увид у стање примењених мера заштите од 

пожара. Након реализоване саветодавне посете у записнику бр.217.17-13810/21 од 

17.09.2021. године, пожарни инспектор је установио да се поштују све законом 

прописане мере заштите од пожара, односно да објекти установе су снабдевени 

електро,громобранским и унутрашњим гасним инсталацијама, постоји разведена спољна 

и унутрашња мрежа за гашење пожара и довољан број апарата за почетно гашење пожара 

прахом.  

       Управни одбор установе је разматрао све информације о извршеним инспекцијским 

надзорима. 

 

 

 

 

Број: 60-493 /2022-01  

   15.09.2022. године                       Директор ПУ „Бошко Буха“ Инђија 

        _______________________________ 

                                 Јелена Кресоја  

 


